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I – TEORIA ECONÔMICA 

 

1 - Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre os principais fatores que afetam as 

curvas da oferta e da demanda. A seguir indique a opção com a seqüência certa: 

(   ) A renda desloca a curva de oferta. 

(   ) O preço de outros bens relacionados desloca a curva de demanda do bem procurado. 

(   ) O preço dos insumos desloca a curva de oferta.  

(   ) A tecnologia desloca a curva de demanda. 

 

(A) F – F – V – V 

(B) F – V – V – F 

(C) V – F – V – F 

(D) V – V – F – F 

(E) F – V – F – V 

 

2 - Indique a opção que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir. 

Em geral, a demanda tende a ser mais elástica em relação ao preço para bens que 

_______________________. 

(A) são essenciais para o consumo. 

(B) não tem substitutos próximos. 

(C) tem participação significativa no orçamento dos consumidores. 

(D) possuem bens complementares. 

(E) tiveram alterações de preços mais recentemente. 

 

3 - Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda e depois marque a sequência correta nas 

alternativas abaixo. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez, e outros poderão não ser 

usados.  

 

1 – monopsônio  (   ) reduzido número de produtores 

2 – monopólio   (   ) muitos vendedores e um único comprador 

3 – oligopólio   (   ) organização de produtores  

4 – cartel   (   ) único produtor 

  

(A) 2 – 3 – 4 – 3 

(B) 3 – 2 – 1 – 1 

(C) 1 – 3 – 2 – 4 

(D) 4 – 1 – 2 – 3 

(E) 3 – 1 – 4 – 2 

 

4 - Indique a opção que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir. 

O fenômeno em que os acréscimos à produção, decorrentes de acréscimos na utilização do insumo 

variável, são maiores em níveis baixos de utilização dos insumo do que em níveis mais elevados de sua 

utilização é conhecido como  _______________________. 

(A) função custo marginal 

(B) equilíbrio de mercado 

(C) curva de possibilidades da produção 

(D) lei da oferta e da procura 

(E) lei dos rendimentos marginais decrescentes 
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5 - Indique a opção que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir. 

Os aumentos salariais acima dos níveis de produtividade geralmente são associados a um tipo de inflação 

denominado _______________________. 

(A) inflação de custos. 

(B) inflação de demanda 

(C) inflação inercial 

(D) inflação monetária 

(E) estagflação 

 

6 - Indique a opção que completa corretamente as lacunas da assertiva a seguir. 

Denomina-se _______________________  o valor monetário de todos os bens finais produzidos na 

economia no período de um ano; por outro lado, chama-se _______________________  o total de 

pagamentos feitos aos fatores de produção que foram utilizados para a obtenção daqueles bens. 

(A) despesa nacional / produto nacional 

(B) renda nacional / despesa nacional 

(C) renda nacional / produto nacional 

(D) produto nacional / renda nacional 

(E) produto nacional / despesa nacional 

 

7 - Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre a Teoria da Produção e dos Custos. A 

seguir, indique a opção com a seqüência certa. 

(   ) Num mercado de concorrência perfeita o lucro econômico puro, parcela de lucro superior àquela 

exigida para cobrir todos os custos de produção, aí incluída a remuneração do empresário, tende a 

não se manter por muito tempo. 

(   ) O nível dos custos fixos é irrelevante para a decisão de produzir no curto prazo. Assim, no curto 

prazo produtor tende a produzir desde que os preços sejam suficientes para cobrir os custos 

variáveis. 

(   ) Numa primeira etapa o Custo Fixo Médio decresce, em relação ao crescimento da produção, para 

depois voltar a crescer. 

(   ) O Custo Marginal tende a decrescer em relação ao crescimento da produção. 

 

(A) F – F – F  – V 

(B) V – V – V  – F 

(C) V – F – V  – F 

(D) V – V – F  – F 

(E) F – V – F  – V 
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8 - Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda e depois marque a sequência correta nas 

alternativas abaixo. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez, e outros poderão não ser 

usados. 

 

1 – conta produto interno bruto       (   ) saldo: poupança interna 

    

2 – conta renda nacional disponível líquida      (   ) rendas recebidas pelas famílias e pelo governo mais o 

     resultado líquido da renda e transferências para o exterior 

 

3 – conta transações correntes com       (   ) pagamento das firmas aos fatores de produção 

o resto do mundo 

 

4 – conta capital       (   ) poupança das famílias e firmas, do setor externo e 

     do governo 

  

(A) 4 – 3 – 1 – 2 

(B) 2 – 1 – 4 – 3 

(C) 2 – 2 – 1 – 4 

(D) 5 – 3 – 2 – 1 

(E) 3 – 2 – 1 – 4 

 

9 - Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre a Políticas Monetária, Fiscal e Cambial. 

A seguir, indique a opção com a sequência certa. 

(   ) A taxa de câmbio de um país, quando não fixada pelo governo, tende a aumentar à medida que 

aumenta a inflação interna desse país acima dos demais países. 

(   ) Em geral, no regime de câmbio flutuante a política fiscal tende a ser eficaz. 

(   ) Para verificar o grau de competitividade de um país, para fins de comércio, a taxa de câmbio 

relevante é a taxa nominal.  

(   ) No regime de câmbio fixo, a política monetária tende a ser ineficaz. 

 

(A) V – F – F  – V 

(B) F – V – V  – F 

(C) V – F – V  – F 

(D) V – V – F  – F 

(E) F – F – V  – V 

 

10 - Indique a opção que completa corretamente as lacunas da assertiva a seguir. 

Paul Samuelson e Robert Solow repetiram os exercícios de Philips, nos EUA, e demonstraram que, com 

exceção da década de 1930, existe evidente correlação negativa entre _______________________  e 

_______________________ nos EUA. 

(A) taxa de câmbio / inflação 

(B) inflação / desemprego 

(C) emprego / política monetária 

(D) gastos do governo / desemprego 

(E) inflação / cortes nos gasto do governo 
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II – ECONOMIA BRASILEIRA 

 

11 - Indique a opção que completa corretamente as lacunas da assertiva a seguir. 

A crise de _______________________ modificou profundamente o processo evolutivo da economia 

brasileira, dando lugar ao chamado processo de substituição de importações com o deslocamento do 

elemento essencial da atividade econômica para _______________________. 

(A) 1945 / a expansão das importações 

(B) 1970 / o milagre econômico 

(C) 1929 / o mercado interno 

(D) 1945 / o mercado interno 

(E) 1929 / a expansão das exportações 

 

12 - Indique a opção que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir. 

Entre as principais ocorrências encontradas na implementação do processo de substituição de importações 

ocorrido no Brasil está _____________________. 

(A) aumento da participação da iniciativa privada na geração de infraestrutura básica 

(B) a elevação da demanda por importações 

(C) a formação de uma indústria competitiva 

(D) a redução do grau de concentração de renda 

(E) a redução da participação do estado na captação e distribuição de poupança 

 

13 - Informe como verdadeiro (V) os itens que constaram do Plano de Metas adotado pelo governo 

Juscelino Kubitschek e como falso (F) os que não o foram. A seguir, indique a opção com a sequência 

certa. 

(   ) Criação da Companhia Siderúrgica Nacional e da Companhia do Vale do Rio Doce. 

(   ) Estímulo ao aumento da produção de bens intermediários, como o aço, o carvão, o cimento, o 

zinco, etc. 

(   ) Criação do Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDE. 

(   ) Incentivos à introdução dos setores de consumo de bens duráveis e de capital. 

 

(A) F – V – F – V 

(B) V – F – F – V 

(C) F – V – V – F 

(D) F – F – F – F 

(E) V – V – V – V 

 

14 - Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o Plano de Ação Econômica – PAEG. 

A seguir, indique a opção com a sequência certa. 

(   ) Prevalece a idéia de que a inflação é um mal inevitável surgindo a noção de correção monetária. 

(   ) A restrição ao crédito e o aumento das taxas reais de juros tiveram como consequência uma onda 

de falências, concordatas, fusões e incorporações. 

(   ) Adotou-se tratamento de choque no combate à inflação para obter ganhos imediatos. 

(   ) Procurou-se atender as reivindicações salariais.  

 

(A) V – F – F  – V 

(B) F – V – V  – F 

(C) V – F – V  – F 

(D) V – V – F  – F 

(E) F – F – V  – V 
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15 - Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda e depois marque a sequência correta nas 

alternativas abaixo. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez, e outros poderão não ser 

usados. 

 

1 – Governo Sarney   (   ) Criação do Banco Central do Brasil 

2 – Governo Geisel   (   ) II Plano Nacional de Desenvolvimento 

3 – Governo Castelo Branco  (   ) Plano Cruzado  

4 – Governo Médici    (   ) Plano de Ação Econômica – PAEG 

 

(A) 2 – 3 – 4 – 3 

(B) 3 – 2 – 1 – 1 

(C) 1 – 3 – 2 – 4 

(D) 4 – 1 – 2 – 3 

(E) 3 – 2 – 1 – 3 

 

16 - Indique a opção que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir. 

Durante o período  1968-1973 ocorreu o chamado Milagre Econômico, com uma taxa média de 

crescimento do produto brasileiro acima de 10% ao ano; apesar disso o setor _______________________ 

registrou taxa   de crescimento inferior a 10% ao ano. 

(A) de bens intermediários 

(B) de bens de capital 

(C) de bens de consumo duráveis 

(D) da agricultura 

(E) da construção civil 

 

17 - Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre as medidas econômicas adotadas pelo 

Governo Federal no início dos anos oitenta. A seguir, indique a opção com a sequência certa. 

(   ) Passa-se a exercer controle sobre a taxa de juros. 

(   ) É estimulada a expansão do crédito para a agricultura. 

(   ) É garantida a valorização do cruzeiro em relação ao dólar americano. 

(   ) É aprovada nova lei salarial instituindo reajustes semestrais e diferenciados por faixas de salários. 

 

(A) F – F – F  – V 

(B) F – V – V  – F 

(C) V – V – F  – F 

(D) V – V – F  – V 

(E) V – F – V  – F 

 

18 - Indique a opção que completa corretamente as lacunas da assertiva a seguir. 

O Plano Cruzado definiu regras de conversão de preços e salários de modo que 

_______________________. 

(A) se buscasse o mesmo padrão de distribuição de renda do cruzeiro 

(B) a taxa de câmbio ficasse flutuante 

(C) os preços e salários fossem reajustados pela Unidade Referencial de Valor - URV 

(D) o crescimento dos preços e salários fossem calculados pela Tablita 

(E) houvesse reajustes salariais somente após um ano 
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19 - Indique a opção que completa corretamente as lacunas da assertiva a seguir. 

Caracterizado por um grande descontrole das contas públicas, aumento de déficits operacionais e 

crescimento da dívida interna o Governo Sarney encerra com uma inflação mensal de 80%. Entre as 

medidas de combate a inflação do Governo Collor não está _______________________. 

(A) a redução de liquidez da economia 

(B) o aumento das tarifas de importação 

(C) a reforma administrativa e fiscal 

(D) a desindexação dos salários em relação à inflação passada 

(E) a mudança do regime cambial para um sistema de taxas flutuantes 

 

20 - Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o Plano Real. A seguir, indique a 

opção com a sequência certa. 

(   ) A fase do congelamento de preços foi acompanhada de medidas de ajustes nos preços relativos. 

(   ) Um importante elemento do plano foi a desvalorização da taxa de câmbio. 

(   ) Adotou-se a reforma monetária que correspondia aos efeitos  de uma hiperinflação com o convívio 

de duas moedas. 

(   ) O ajuste fiscal visava a equacionar o desequilíbrio orçamentário para os próximos anos. 

 

(A) F – F – F  – V 

(B) F – V – V  – F 

(C) F – F – V  – V 

(D) V – V – F  – F 

(E) V – F – V  – F 

 

III – ECONOMIA DO DESENVOLVIMENTO 

 

21 - A necessidade de atuação econômica do setor público prende-se à constatação de que o sistema de 

preços não consegue cumprir adequadamente algumas tarefas ou funções. Por exemplo, existem alguns 

bens e serviços que são indivisíveis em que o princípio da exclusão não é aplicável. Esta situação 

caracteriza qual das funções econômicas clássicas do setor público?  

(A) Função distributiva. 

(B) Função estabilizadora. 

(C) Função alocativa. 

(D) Todas as alternativas anteriores. 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

22 - A política econômica tem como objetivo central promover o crescimento e desenvolvimento 

econômico de um país. Buscando o cumprimento desse objetivo a política monetária atua no sentido de 

garantir: 

(A) redução dos preços; estabilidade da taxa de juros;  estabilidade do sistema financeiro; elevado nível 

de emprego; crescimento econômico sustentado e  apreciação da taxa de câmbio. 

(B) estabilidade de preços;  estabilidade da taxa de juros;  estabilidade do sistema financeiro; elevado 

nível de emprego; crescimento econômico acelerado e  estabilidade cambial. 

(C) estabilidade de preços;  estabilidade da taxa de juros;  estabilidade do sistema financeiro; elevado 

nível de emprego; crescimento econômico sustentado e  estabilidade cambial. 

(D) estabilidade de preços;  redução da taxa de juros;  estabilidade do sistema financeiro; elevado nível de 

emprego; crescimento econômico sustentado e  desvalorização da taxa de câmbio. 

(E) estabilidade de preços;  redução da taxa de juros;  estabilidade do sistema financeiro; elevado nível de 

emprego; crescimento econômico acelerado e  apreciação da taxa de câmbio. 
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23 - Assinale a afirmação INCORRETA sobre os conceitos de desenvolvimento, subdesenvolvimento e 
crescimento econômico. 
(A) O crescimento econômico envolve mudanças de estruturas e aperfeiçoamento institucionais. É um 

fenômeno de longo prazo, que implica a ampliação da economia de mercado e a elevação geral da 
produtividade dos fatores de produção. 

(B) O crescimento econômico significa apenas o crescimento do produto e da renda. O desenvolvimento 
abrange melhoria na qualidade de vida, como a taxa de analfabetismo, saneamento, expectativa de 
vida, educação, saúde, meio ambiente.   

(C) O subdesenvolvimento caracteriza-se por crescimento econômico insuficiente, concentração de renda, 
instabilidade e dependência econômica, tecnológica e financeira em relação aos países desenvolvidos. 

(D) Uma economia subdesenvolvida caracteriza-se por uma base exportadora instável e diminuta para 
causar impactos significativos na economia. A formação de capital mostra-se insuficiente pelo baixo 
nível de renda e entraves ao ingresso de capitais externos. Altas taxas de inflação e restrições 
orçamentárias inibem o investimento público em setores estratégicos e na área social. 

(E) Para que o desenvolvimento econômico ocorra, a taxa de crescimento do produto precisa ser 
sistematicamente superior à taxa do crescimento demográfico e precisa ocorrer uma melhoria da 
distribuição de renda em favor das classes menos favorecidas. 

 
24 - No mundo atual, de concorrência global, o ciclo de vida de muitos produtos e processos vem-se 
encurtando consideravelmente. Assim, é INCORRETO afirmar que: 
(A) as constantes inovações encurtam mais ainda o ciclo de vida dos produtos e processos. 
(B) a produção de conhecimentos novos deveria se concentrar, exclusivamente, nas empresas, para 

propiciar seu uso imediato.  
(C) a capacidade de ter acesso, comprar e incorporar conhecimento é muito importante para manter a 

competitividade.  
(D) a capacidade de produzir conhecimento novo é vital para avançar em face da concorrência.  
(E) o desenvolvimento da ciência básica é fundamental para se produzir conhecimento novo.  
 
25 - É CORRETO afirmar que o mercado apresenta uma estrutura em concorrência perfeita quando: 
(A) existe um grande número de produtores e compradores; cada um dos produtores e compradores é 

pequeno em relação à dimensão do mercado; os produtos elaborados são homogêneos, sendo 
substitutos perfeitos entre si; existe completa informação e conhecimento sobre o preço do produto 
por parte dos produtores e dos consumidores; não existe habilidade das firmas para influenciar a 
procura de mercado mediante mecanismos extra-preços, como propaganda, melhoria de qualidade, 
mecanismos de comercialização; existem barreiras à entrada de novas firmas no mercado. 

(B) existe um grande número de produtores e compradores; cada um dos produtores e compradores é 
pequeno em relação à dimensão do mercado; os produtos elaborados são homogêneos, sendo 
substitutos perfeitos entre si; existe assimetria de informação e conhecimento sobre o preço do 
produto por parte dos produtores e dos consumidores; não existe habilidade das firmas para 
influenciar a procura de mercado mediante mecanismos extra-preços, como propaganda, melhoria de 
qualidade, mecanismos de comercialização; existem barreiras à entrada de novas firmas no mercado. 

(C) existe um grande número de produtores e compradores; cada um dos produtores e compradores é 
pequeno em relação à dimensão do mercado; os produtos elaborados são homogêneos, sendo 
substitutos perfeitos entre si; existe assimetria de informação e conhecimento sobre o preço do 
produto por parte dos produtores e dos consumidores; as firmas poderão influenciar a procura de 
mercado mediante mecanismos extra-preços, como propaganda, melhoria de qualidade, mecanismos 
de comercialização; não existem barreiras à entrada de novas firmas no mercado. 

(D) existe um grande número de produtores e compradores; cada um dos produtores e compradores é 
pequeno em relação à dimensão do mercado; os produtos elaborados são homogêneos, sendo 
substitutos perfeitos entre si; existe completa informação e conhecimento sobre o preço do produto 
por parte dos produtores e dos consumidores; não existe habilidade das firmas para influenciar a 
procura de mercado mediante mecanismos extrapreços, como propaganda, melhoria de qualidade, 
mecanismos de comercialização; não existem barreiras à entrada de novas firmas no mercado. 

(E) existe um grande número de produtores; cada um dos produtores é pequeno em relação à dimensão do 
mercado; os produtos elaborados são homogêneos, sendo substitutos perfeitos entre si; existe um 
pequeno número de compradores que poderão afetar o preço do mercado; existe completa informação 
e conhecimento sobre o preço do produto por parte dos produtores e dos consumidores; não existe 
habilidade das firmas para influenciar a procura de mercado mediante mecanismos extra-preços, como 
propaganda, melhoria de qualidade, mecanismos de comercialização; não existem barreiras à entrada 
de novas firmas no mercado. 
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26 - Assinale a alternativa INCORRETA sobre as diferentes estruturas de mercado em concorrência 

imperfeita: 

(A) Na estrutura de mercado monopolista a entrada de novas firmas alteraria a estrutura do mercado. Em 

consequência, o monopólio somente se mantém se a firma conseguir impedir a entrada de outras 

firmas no mercado.  

(B) Diversos fatores podem concorrer para a manutenção do monopólio, representando barreiras ao 

acesso de novas firmas, dentre as quais se destacam:  a dimensão reduzida do mercado; a existência 

de patentes, o que impede a produção de um dado produto por firmas concorrentes; a proteção 

oferecida por leis governamentais; e o controle das fontes de suprimento de matérias-primas para a 

produção de seu produto. 

(C) Um mercado possui uma estrutura caracterizada por concorrência monopolística desde que: exista um 

número elevado de firmas; as firmas são pequenas em relação ao tamanho do mercado; as firmas 

produzem bens diferenciados que não são substitutos próximos entre si; existe um grande número de 

compradores, que são pequenos, individualmente, em relação ao tamanho do mercado; as firmas 

elaboram esquemas para garantir preferência dos consumidores; existe livre entrada e saída de firmas 

do mercado. 

(D) Na estrutura caracterizada por concorrência monopolística, cada firma tem determinado poder sobre a 

fixação de preços, ou seja, a curva de demanda com a qual se defronta é negativamente inclinada, 

apesar de ser pouco inclinada (bastante elástica), pois a existência de substitutos próximos permite aos 

consumidores alternativas para fugirem da elevação dos preços. 

(E) A estrutura de mercado oligopolizada caracacteriza-se, entre outras, por: existência de um número 

pequeno de produtores fabricando substitutos próximos entre si, com elevada elasticidade cruzada. As 

decisões das empresas quanto à produção e ao preço são interligadas. Se uma empresa rebaixar o 

preço de seu produto para aumentar sua fatia do mercado, será acompanhada pelas demais empresas. 

As empresas procuram manter o seu oligopólio mediante diferenciação de produtos, acordos com 

revendedores, propaganda, etc.  

 

27 - A emergência de novos centros dinâmicos de crescimento no interior do Brasil associada à 

persistência das desigualdades regionais e à preservação do meio ambiente tem aumentado o interesse 

pela análise econômica regional. No estudo desta área a teoria dos polos de crescimento elaborada pelo 

economista francês François Perroux  afirma que:  

I. o crescimento acaba difundindo-se a partir desses pólos de crescimento para outras regiões, 

através de diversos canais de integração (meios de transporte e comunicações, comércio de bens 

finais, matérias-primas e insumos industriais). 

II. o polo de crescimento caracteriza-se pela indústria motriz, que promove o crescimento, ao exercer 

efeitos de encadeamentos entre setores e regiões.  Os efeitos de encadeamento gerados pela 

indústria motriz no interior do polo geram economias externas (infraestruturas, proximidade dos 

consumidores, mão-de-obra e serviços especializados) que atraem as atividades econômicas. 

III.  a teoria dos polos apresenta pontos comuns com a teoria da localização, uma vez que o 

crescimento ocorre de forma localizada. A relação básica entre as duas teorias encontra-se nas 

economias de aglomeração geradas nos polos urbanos-industriais. Elas resultam das 

interdependências entre as atividades e das economias externas. Isso explica a concentração 

industrial e os complexos industriais localizados no Brasil e no mundo. 

  

Analisando as afirmativas, pode-se dizer que: 

(A) apenas a alternativa I está correta. 

(B) apenas as alternativas I e II estão corretas. 

(C) apenas as alternativas I e III estão corretas. 

(D) apenas as alternativas II e III estão corretas. 

(E) todas as alternativas estão corretas. 
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28 - Quanto aos ciclos econômicos pode-se afirmar que: 
I. um ciclo econômico é um movimento periódico, para cima e para baixo na produção, emprego, 

consumo, investimento e outras variáveis econômicas relevantes. 
II. os ciclos econômicos são flutuações da atividade econômica agregada e não de uma variável 

específica. As variáveis econômicas mostram co-movimentos, apresentando padrões regulares e 
predizíveis ao longo do ciclo econômico. 

III. a produção agregada flutua de modo marcante nas economias capitalistas. Elas possuem uma forte 
tendência (de crescimento econômico), mas longe de ser um crescimento suave, ele flutua em 
torno desta tendência com significativa amplitude.  
 

As afirmações I, II e III são: 
(A) verdadeira, falsa, verdadeira. 
(B) verdadeira, verdadeira, verdadeira. 
(C) falsa, Verdadeira, verdadeira. 
(D) verdadeira, falsa, falsa. 
(E) verdadeira, verdadeira, falsa. 
 
29 - A economia institucional estuda e analisa as instituições econômicas, tais como as empresas, os 
mercados e as relações contratuais. Para este enfoque, na qual Douglas North é considerado um dos 
principais estudiosos, pode-se afirmar que: 

I - as instituições afetam o desempenho da economia devido ao seu efeito sobre os custos de 
intercâmbio da produção e, juntamente à tecnologia empregada, sobre os custos de transação e 
transformação. 

II - as instituições são responsáveis pelo aumento ou pela redução da incerteza, porém esse fator não é 
fundamental para qualquer empresa que queira estabelecer-se ou continuar atuando em um 
determinado local. 

III - as firmas se estabelecem para aproveitar oportunidades vantajosas, que serão definidas pelo 
conjunto de limitações existentes. Porém, se os direitos de propriedade são inseguros, se as leis 
são cumpridas pela metade, se existem barreiras de entrada e restrições monopolistas, as empresas 
que maximizam as utilidades tenderão a atuar no curto prazo, com aplicação de pouco capital fixo 
e, em pequena escala. 

 
As afirmações são: 
(A) verdadeira, verdadeira, falsa. 
(B) verdadeira, falsa, verdadeira. 
(C) falsa, verdadeira, falsa. 
(D) verdadeira, falsa, falsa. 
(E) falsa,verdadeira, verdadeira. 
 
30 - O desemprego pode apresentar diversos tipos em uma economia capitalista. Sobre as definições 
apresentadas abaixo assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) O desemprego friccional surge devido a incessante movimentação de pessoas entre as regiões e 

diversos empregos e por diferentes estágios do ciclo da vida. Este surge devido a que tanto os 
trabalhadores como as firmas necessitarem de tempo para realizar um matching (casamento das vagas 
com indivíduo) e processar as informações.   

(B) O desemprego cíclico surge quando a demanda por mão de obra é baixa. Ocorre durante as recessões, 
quando os empregos caem como resultado do desequilíbrio entre a oferta e a demanda agregada no 
longo prazo.  

(C) O desemprego voluntário, também chamado de desemprego de espera, reflete o fato de que algumas 
pessoas que estão na força de trabalho não desejam trabalhar ao nível de salário vigente no mercado. 

(D) O desemprego involuntário ocorre quando os indivíduos estão dispostos e são capazes de trabalhar, 
pelas taxas salariais vigentes, mas não conseguem encontrar emprego. 

(E) O desemprego estrutural é causado pelo rápido desenvolvimento tecnológico, que tende a 
marginalizar a parcela da mão de obra que não tem habilidades para acompanhar as mudanças 
tecnológicas. 
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31 - A atribuição dos direitos de propriedade privada, defendida por Ronald Coase é uma abordagem 

moderna para a busca de uma solução eficiente do uso dos recursos naturais e de preservação do meio 

ambiente. Com base nesta teoria responda se as afirmações abaixo são VERDADEIRAS ou FALSAS. 

I. A instituição de direitos comuns, ou livre acesso, a recursos naturais ou bens ambientais só é 

funcional quando o bem é abundante em relação às necessidades: o somatório de usos a preço zero 

deve ser superior a sua disponibilidade. 

II.  A persistência dos direitos comuns quando o bem se torna escasso leva à sua degradação 

qualitativa e, até, quantitativa, impondo custos sociais a outros membros da sociedade ou a 

gerações posteriores.  

III.  A condição necessária para a devida internalização dos custos sociais é a atribuição clara de 

direitos de propriedade a membros da sociedade, ou ao próprio Estado, no sentido de se fazer uma 

adequada gestão e conservação dos recursos naturais ou bens ambientais. 

IV.  Nesta abordagem a solução alocativa eficiente pode ser obtida pela negociação livre entre as 

partes, sem intervenção governamental, desde que o número de agentes mutuamente envolvidos 

em externalidades seja reduzido.   
 

As afirmações são: 

(A) verdadeira, verdadeira, Falsa, verdadeira. 

(B) falsa, verdadeira, verdadeira, verdadeira. 

(C) falsa, falsa, falsa, verdadeira. 

(D) falsa, verdadeira, falsa, falsa. 

(E) verdadeira, verdadeira,verdadeira, verdadeira. 

 

32 - Com base nas visões clássica e keynesiana quanto ao papel do Estado como agente de 

desenvolvimento econômico responda se as afirmativas são verdadeiras ou falsas: 

I.  Na visão de Adam Smith, as legislações favoráveis ao capital, ao aperfeiçoamento da mão de obra 

e à segurança dos negócios estimulam a economia. Mas as intervenções do Estado deveriam 

limitar-se à regulamentação da concorrência e aos gastos com educação, saúde e segurança 

pública. 

II. Keynes defendia que, em períodos de depressão, o governo poderia gerar emprego pela política 

fiscal (gastos públicos, tributação) e pela política monetária (emissão de moeda, taxa de juro).  

III.  Para Keynes, com o auxílio das políticas monetária, fiscal, cambial, etc., o governo age sobre as 

expectativas dos agentes econômicos, influenciando, direta e indiretamente, o nível do 

investimento e do emprego. 

 

As afirmativas I, II e III são, respectivamente: 

(A) falsa, verdadeira,  falsa. 

(B) verdadeira, falsa, verdadeira. 

(C) verdadeira, verdadeira, verdadeira. 

(D)  verdadeira, falsa, falsa. 

(E)  falsa, verdadeira, verdadeira. 
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33 - Existem diversas abordagens que explicam as diferenças salariais entre trabalhadores. Assinale a 

alternativa INCORRETA. 

(A) Os empregadores que oferecem melhores condições de trabalho podem pagar salários mais baixos. 

Isso incentiva os empregadores a fornecer condições de trabalho agradáveis. Os empregadores vão 

melhorar as condições enquanto a economia em dinheiro decorrente do salário menor cobrir o custo 

do empregador de fornecer ambientes mais agradáveis de trabalho. 

(B) A abordagem do capital humano defende que uma série de habilidades que um trabalhador adquire na 

escola mais a experiência acumulada no mercado de trabalho melhora sua produtividade, mas não 

afeta o seu nível de renda. 

(C) Certas habilidades e atributos, naturais ou adquiridos, podem ter grande procura no mercado. As 

pessoas que têm essas qualidades ganham mais do que as que não as têm. Essas últimas talvez não 

tenham a possibilidade de adquiri-las, pelo menos não rapidamente. Portanto, uma economia pode ter 

grupos não competitivos – grupos inteiros de trabalhadores que têm qualificação especial e obtêm 

aluguel econômico. 

(D) Atores, atletas profissionais e altos executivos geralmente têm habilidades especiais que os tornam 

especiais. Podem receber salários muito maiores do que outros trabalhos. Seus salários altos são 

principalmente aluguéis econômicos, não um diferencial compensador nem reflexo dos custos de 

oportunidade. 

(E) A teoria do salário-eficiência tenta mostrar que os trabalhadores que ganham mais são mais 

produtivos, o que pode ser explicado por melhores padrões de saúde (diminui número de faltas, eleva 

a produtividade etc.), melhores incentivos (permanência no emprego – diminui custo de treinamento e 

recrutamento; estímulo à boa conduta – zelo pelo equipamento, menor número de defeitos, etc., o que 

se obtém pelo medo de perder o emprego). 

 

34 - O Conselho de Administração e Defesa Econômica (CADE) tem a finalidade de orientar, fiscalizar, 

prevenir e apurar abusos de poder econômico, exercendo papel tutelador da prevenção e da repressão a 

tais abusos. O Conselho é a última instância, na esfera administrativa, responsável pela decisão final 

sobre a matéria concorrencial. Sobre o papel da autarquia federal, verifique se as afirmações abaixo são 

VERDADEIRAS ou FALSAS.  

I.  Caso o negócio seja prejudicial à concorrência, o CADE tem o poder de impor restrições à 

operação como condição para a sua aprovação, como determinar a alienação total ou parcial dos 

ativos envolvidos (máquinas, fábricas, marcas, etc).  

II. O papel repressivo corresponde à análise das condutas anticoncorrenciais. Nesse caso, o CADE 

tem o papel de reprimir práticas infrativas à ordem econômica, tais como: cartéis, vendas casadas, 

preços predatórios, acordos de exclusividade, dentre outras.  

III.  Os atos de concentração são ilícitos anticoncorrenciais. Cabe ao CADE proibir as operações de 

fusões, incorporações e associações de qualquer espécie entre agentes econômicos. 

  

As afirmativas são: 

(A) falso, verdadeiro,  falso. 

(B) verdadeiro, falso, verdadeiro. 

(C) verdadeiro, verdadeiro, falso. 

(D) verdadeiro, falso, falso. 

(E) falso, falso, verdadeiro. 
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35 - Entre as diversas teorias que buscam investigar as causas das desigualdades regionais, bem como sua 

ampliação entre regiões e países encontram-se a teorias de Gunnar Myrdal e Jonh Williamson. Assinale a 

afirmação INCORRETA sobre estas diferentes visões sobre o assunto. 

(A) Para Myrdal o fechamento de uma grande fábrica numa pequena localidade gera um processo 

acumulativo descendente, com conseqüente redução no emprego direto e indireto, na renda, nas 

finanças públicas e na população local qu,e, por sua vez, provocará uma nova redução da renda e mais 

emprego. 
(B) Para Myrdal, os efeitos de uma causação acumulativa ascendente não seriam exatamente opostos aos 

gerados por um processo acumulativo descendente. 

(C) Segundo Myrdal, uma vez desencadeado o processo de desenvolvimento numa dada localidade, 

economias internas e externas crescentes garantem a continuidade do crescimento econômico, em 

detrimento de outras regiões.  

(D) Para Williamson, o próprio mercado acaba promovendo a convergência regional da renda per capita. 

Em outros termos, o livre jogo das forças de mercado elimina as desigualdades regionais, porque no 

longo prazo os efeitos propulsores neutralizam os efeitos regressivos. 

(E) Williamson concluiu que as desigualdades regionais da renda aumentam nos estágios iniciais do 

crescimento econômico; atingem um limite máximo, à medida que o processo avança, ocorrendo uma 

reversão no padrão de desnível interregional; e depois declinam. Desse modo, durante as primeiras 

fases do desenvolvimento nacional, originam-se diferenciais de renda crescentes entre regiões, 

prevalecendo, portanto, a divergência, enquanto nas etapas mais avançadas, predomina a 

convergência entre os níveis de renda regionais. 

 

IV – FINANÇAS PÚBLICAS 

 

36 - A Constituição Federal fundamenta a ordem econômica: 

(A) na valorização do trabalho humano e na iniciativa privada. 

(B) no fortalecimento do Estado e na valorização da iniciativa privada. 

(C) no planejamento econômico racional por meio da burocracia estatal para a correção de possíveis 

falhas de mercado. 

(D) na valorização da iniciativa privada e do Estado como seu complemento.  

(E) no equilíbrio e na universalidade. 

 

37 - São princípios constitucionais da ordem econômica, conforme o artigo 170 da Carta Magna: 

(A) a soberania nacional, a propriedade privada e a prestação de contas . 

(B) a moralidade, a livre concorrência e a defesa do consumidor. 

(C) a redução das desigualdades regionais e sociais; a capacidade contributiva e  a função social da 

propriedade.  

(D) a eficiência, a livre concorrência e a defesa do meio ambiente. 

(E) a defesa do meio ambiente, a livre concorrência e a soberania nacional. 

 

38 - A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 inovou quando introduziu em seus dispositivos 

orçamentários: 

(A) a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

(B) o princípio da universalidade. 

(C) a possibilidade de a Lei Orçamentária conter autorização para operações de crédito por antecipação da 

receita. 

(D) a impossibilidade de concessão de créditos ilimitados. 

(E) o elenco de hipóteses para abertura de créditos extraordinários. 
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39 - O artigo 24 da Constituição Federal trata da legislação concorrente entre os entes da Federação. Em 

relação ao direito financeiro é correto afirmar que: 

(A) todos os entes da federação têm competência para a emissão de normas gerais. 

(B) a emissão de normas gerais pelo ente de maior grau da Federação  exclui a competência de outros 

entes sobre o assunto. 

(C) inexistindo legislação federal, os estados passam a ter competência plena em legislação financeira. 

(D) no caso de legislação federal concorrente posterior à estadual, esta última não perde a sua eficácia. 

(E) no âmbito da legislação concorrente, a competência da União não se limita somente à emissão de 

normas gerais. 

 

40 - O sistema de custos na administração pública está fundamentado no artigo 99 da Lei nº 4.320/ 1964, 

no artigo 79 do Decreto-Lei 200/ 1967 e no artigo 50 da Lei Complementar 101/ 2000. Apesar disso, foi a 

partir do Acórdão nº 1.078/ 2004 do TCU que a União passou a empreender esforços mais concretos na 

consecução de tal sistema, e, em 2005 foi criada a Comissão Interministerial de Custos. Entre 2008 e 

2010 foi desenvolvido o Sistema de Custos do Governo Federal. Analise as afirmativas abaixo: 

I. Enquanto a contabilidade governamental não utilizar plenamente o regime de competência serão 

necessários ajustes para se apurarem os custos. 

II. A despesa liquidada é a variável a partir da qual se devem realizar os ajustes conceituais 

necessários para se chegar à informação de custos. 

III. No setor público, a distinção entre o custo dos produtos e serviços e a despesa do período é 

irrelevante já que o objetivo é apurar o custo dos serviços públicos prestados no período e o 

pressuposto é a inexistência de estoques de serviços ou produtos. 

IV. Os gastos com obras de conservação e adaptação de bens imóveis, que geram benefícios por mais 

de um exercício financeiro, que são classificados como despesas de custeio, não necessitam de 

reclassificação para a apuração dos custos dos serviços prestados. 

V. Os gastos com pessoal do quadro da entidade, mesmo quando aplicados em investimento, estarão 

sempre classificados no grupo das despesas correntes, sendo, portanto, necessário identificá-los e 

reclassificá-los. 

 

Em relação ao sistema de custos do governo federal estão corretas as afirmativas: 

(A) I, II, III e IV. 

(B)  I, II, III e V. 

(C) I, II, IV e V. 

(D) II, III, IV e V. 

(E) I, III, IV e V. 

 

41 - Assinale a opção que contém apenas receitas correntes: 

(A) receita tributária, receita de operações de crédito, receita de contribuições, receita patrimonial e receita 

agropecuária. 

(B) receita tributária, receita de contribuições, receita da alienação de bens, receita agropecuária, receita 

de serviços e receita de transferências correntes. 

(C) receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita de serviços e receita de 

transferências correntes.  

(D) receita de contribuições, receita da alienação de bens, receita de serviços, receita de transferências 

correntes e receita da amortização de empréstimos. 

(E) receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita de 

serviços, receita de transferências correntes e receita da amortização de empréstimos. 
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42 - Dentre as alternativas a seguir, a que melhor explica as decisões de crescimento dos gastos públicos 

de acordo com os diferenciais de produtividade é a que afirma que: 

(A) se assumindo o eleitor mediano como o economicamente mais fraco, ele procurará maximizar a sua 

renda, ainda que indiretamente. 

(B) o crescimento dos gastos se dá muito mais em função das possibilidades de obtenção de recursos do 

que dos fatores que explicam o crescimento da demanda. 

(C) à medida que cresce o nível de renda dos países industrializados, o setor público cresce sempre a 

taxas mais elevadas. 

(D) o governo aproveita a ocorrência de perturbações sociais e econômicas para expandir seus gastos. 

(E) se a produtividade evolui mais rapidamente no setor privado, a manutenção na oferta de bens 

públicos, então tecnologicamente defasados, demandaria ainda mais investimentos, tornando-o mais 

caro.  

 

43 - Analise as seguintes afirmativas: 

I. O tributo não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei 

que o instituiu ou aumentou. 

II. A distribuição da contribuição de cada pessoa para cobrir as despesas do governo deve ocorrer de 

tal forma que ela não sinta nem mais nem menos incômodo, com a cota que lhe cabe pagar, do que 

qualquer outra sente, pagando a dela. 

III. Os impostos não podem ser instituídos pelos entes da Federação sobre o patrimônio, renda ou 

serviços, uns dos outros. 

IV. As pessoas com renda semelhante, ao sofrerem a mesma tributação, abrem mão de utilidades 

semelhantes. 

IV. Cada contribuinte deve ser tributado conforme a sua capacidade de pagamento, ou seja, quem 

possuir maior patrimônio ou renda deve pagar mais. 

 

Dos enunciados acima os que sustentam o princípio da equidade na tributação são: 

(A) I, II, III. 

(B) I, III e V. 

(C) II, III e V. 

(D) II, IV e V. 

(E) I, IV e V. 

 

44 - Assumindo que a proporcionalidade faça com que as pessoas com capacidade contributiva distinta 

paguem impostos pela mesma alíquota, está correto afirmar que: 

(A) a progressividade não se confunde com proporcionalidade.  

(B) a progressividade faz com que bases de cálculo diferentes sofram incidência de alíquota de mesma 

percentagem. 

(C) no caso de regressividade, a razão entre o imposto cobrado e o objeto da incidência (patrimônio, 

renda ou atividade) seja crescente. 

(D) a regressividade implique a imposição de alíquotas idênticas sobre contribuintes de capacidade 

contributiva distinta. 

 (E) no caso de progressividade, a razão entre o objeto da incidência (patrimônio, renda ou atividade) e o 

respectivo imposto cobrado seja crescente. 

 

45 - Para a constituição de um título executivo extrajudicial, no caso uma Certidão da Dívida Ativa, são 

necessários graus sucessivos de eficiência da obrigação, com exceção: 

(A) da ocorrência do fato gerador. 

(B) da determinação da matéria tributável e do montante devido. 

(C) da identificação do sujeito passivo. 

(D) da cobrança amigável. 

(E) do vencimento do prazo. 
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46 - Segundo Aliomar Baleeiro, “o crédito público inclui-se entre os vários processos de que o Estado 

pode lançar mão para obtenção de fundos, como método fiscal, ou para outros fins extrafiscais.” Não se 

equipara a uma operação de crédito: 

(A) a captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador 

ainda não tenha ocorrido. 

(B) o recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou 

indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da 

legislação. 

(C) a assunção de obrigação entre pessoas jurídicas (administração direta, fundos, autarquias, fundações e 

empresas estatais dependentes) integrantes do mesmo Estado, Distrito Federal ou Município. 

(D) a assunção direta de compromisso, a confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de 

bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito. 

(E) a assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a 

posteriori de bens e serviços. 

 

47 - Analise os seguintes conteúdos: 

I. O demonstrativo atestando a compatibilidade da programação com os objetivos e metas da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

II. O documento que revela como se compensarão a renúncia de receitas e as despesas obrigatórias de 

caráter continuado. 

III. A Provisão de Reserva de Contingência. 

IV. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária e contratual. 

V. O montante não destacado, mas consolidado do principal e do refinanciamento da dívida pública. 

 

São exigidos no Orçamento Anual, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os conteúdos das 

alternativas: 

(A) I, II, III e IV. 

(B) I, II, III e V. 

(C) I, II, IV e V. 

(D) II, III, IV e V. 

(E) I, III, IV e V. 

 

48 - Considerando o modelo de avaliação do Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal para o período 

2008-2011, a alternativa que expressa, de modo mais completo, o conteúdo que os relatórios anuais de 

avaliação devam evidenciar é: 

(A) programas com indicadores que descrevam a situação no início do PPA, chamados de “linhas de 

base” são seguidos por “indicadores de referência”, os quais expressem a situação mais recente do 

problema e sua data de apuração e projetem, mediante seus índices “previstos” para o final do período 

do PPA, os resultados de uma intervenção na realidade. 

(B) programas com indicadores que descrevam a situação no início do PPA, chamados de “linhas de 

base” são seguidos por “indicadores de referência”, os quais expressem a situação mais recente do 

problema demonstrando assim, os resultados de uma intervenção na realidade. 

(C) programas com “indicadores de referência” expressem a situação atual do problema e sua data de 

apuração e projetam, mediante seus índices “previstos” para o final do período do PPA, os resultados 

de uma intervenção na realidade. 

(D) programas com as chamadas “linhas de base” expressam a situação mais recente do problema e sua 

data de apuração e projetam, mediante seus índices “previstos” para o final do período do PPA, os 

resultados de uma intervenção na realidade. 

(E) programas com indicadores que descrevam a situação inicial, chamados de “linhas de base” são 

seguidos por “indicadores de referência”, os quais expressem a situação mais recente do problema e 

sua data de apuração. 
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49 - Em relação às disposições constitucionais sobre controle interno, observe as seguintes afirmativas: 

I. Em caso de irregularidade comprovada, os responsáveis pelo controle interno poderão ser 

responsabilizados solidariamente. 

II. O controle interno deve apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

III. Os partidos políticos não são partes legítimas para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou 

ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

IV.  O controle interno deve avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual. 

V. O controle interno deve exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como 

dos direitos e haveres. 

 

Estão corretas as alternativas 

(A) I, II, III e IV. 

(B) II, III, IV e V. 

(C) I, II, IV e V. 

(D) I, II, III e  V. 

(E) I, III, IV e V. 

 

50 - O desempenho de um programa de combate à desnutrição infantil do Município “X” é monitorado e 

avaliado por meio de um indicador que aponta o número de crianças com desnutrição grave ou modera, 

entre 3 e 59 meses. Esse indicador de incidência declinou de 1,5% da população ao final do primeiro ano 

para 1,3% ao final do segundo ano. Entretanto execução da despesa orçamentária com as ações desse 

programa foi igual nos dois exercícios financeiros. A redução no indicador foi alcançada graças à seleção 

mais adequada dos beneficiários e à melhoria na sua logística. Considerando as informações acima, pode-

se afirmar que o programa foi: 

(A) eficiente, eficaz e efetivo. 

(B) apenas eficiente e eficaz. 

(C) apenas eficiente e efetivo. 

(D) apenas efetivo e eficaz. 

(E) apenas eficiente. 

 

51 - Em relação aos bens públicos é correto afirmar que: 

(A) o seu uso é indivisível, que é praticamente impossível se excluir um indivíduo do seu usufruto e que 

os consumidores não fazem lances que revelem suas preferências por tais bens. 

(B) são bens rivais e que é impossível se excluir um indivíduo do seu usufruto. 

(C) o seu uso é indivisível, e que, entretanto, os consumidores fazem lances revelando as suas 

preferências por eles. 

(D) é possível se excluir um indivíduo do seu usufruto, mas que os consumidores não fazem lances que 

revelam suas preferências por eles. 

(E) são usufruídos por consumidores “caronas” que, ao fazê-lo, excluem outras pessoas do seu consumo. 

 

52 - Pela abordagem “acima da linha”, empregada pelo Banco Central, a soma das dívidas interna e 

externa do setor público junto ao setor privado, incluída a base monetária e excluídos os ativos do setor 

público, dentre os quais as reservas internacionais, créditos com o setor privado e os valores das 

privatizações, corresponde à /ao: 

(A) Dívida Líquida do Setor Público. 

(B) Ajuste Patrimonial. 

(C) Dívida Fiscal Líquida. 

(D) Necessidade de Financiamento do Setor Público no conceito operacional. 

(E) Necessidade de Financiamento do Setor Público no conceito primário. 
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53 - De acordo com o Plano Diretor de 1995 do Ministério da Administração e Reforma do Estado, não 

era um objetivo da Reforma do Aparelho do Estado: 

(A) aumentar a governança do Estado. 

(B) limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias. 

(C) transferir da União para os estados e municípios as ações de caráter local. 

(D) dar continuidade ao processo de privatização pelo Conselho de Desestatização. 

(E) suspender os contratos de gestão nas empresas que não pudessem ser privatizadas. 

 

54 - Em relação às condições para que um município receba Transferências Voluntárias de outro ente da 

Federação, considere as seguintes afirmativas. 

I. A existência de dotação específica. 

II. A aplicação, por parte desse Município receptor, no mínimo, de 25 % receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino. 

III. A aplicação, por parte desse Município receptor, no mínimo, de 12% do da arrecadação dos 

impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, 

alínea b e §3º, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde. 

IV. A comprovação, por parte desse Município receptor, da observância dos limites das Dívidas 

Mobiliária e Consolidada. 

V.  A comprovação, por parte desse Município receptor, de previsão orçamentária de contrapartida. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

(A) I, II, III e IV. 

(B) II, III, IV e V. 

(C) I, II, IV e V. 

(D) I, II, III e  V. 

(E) I, III, IV e V. 

  

55 - A discriminação das rendas pelo produto da arrecadação na forma da transferência do Fundo de 

Participação dos Municípios, dado que suas regras sejam observadas, pode ser classificada como: 

(A) constitucional, discricionária e indireta. 

(B) constitucional, obrigatória e indireta. 

(C) constitucional, voluntária e indireta. 

(D) constitucional, obrigatória e direta. 

(E) constitucional, voluntária e direta. 

 

V – NOÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

56 - Segundo Hogwood e Gunn (1993), há, pelo menos, sete perspectivas para analisar uma política 

pública. A respeito dessas perspectivas, assinale a alternativa CORRETA.  

(A) Estudos de conteúdos políticos, em que os dados são organizados para ajudar os tomadores de decisão 

a adotar decisões. 

(B) Estudos do processo das políticas, em que se presta atenção às etapas pelas quais passa um assunto e 

se procura verificar a influência de diferentes setores no desenvolvimento desse assunto. 

(C) Estudos de produtos de uma política, que se localizam entre a análise de política e as análises para a 

política e podem ser descritivos ou prescritivos. 

(D) Estudos de avaliação, que tratam de explicar por que os níveis de despesa ou o fornecimento de 

serviços variam entre áreas. 

(E) Informação para a elaboração de políticas, em que o analista pressiona, no processo de política, em 

favor de idéias ou opções específicas. 
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57 - Enrique Saravia (2006) entende que as etapas normalmente consideradas em matéria de política 

pública – formulação, implementação e avaliação – precisam de certo grau de especificação na América 

Latina. À luz dessa observação, o autor afirma que é possível verificar várias etapas num processo de 

política pública. A respeito dessas etapas, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O primeiro momento é o da elaboração, que consiste na identificação e delimitação de um problema 

atual ou potencial da comunidade, a determinação das possíveis alternativas para sua solução ou 

satisfação, a avaliação dos custos e efeitos de cada uma delas e o estabelecimento de prioridades. 

(B) A formulação de uma política pública inclui a seleção e especificação da alternativa considerada mais 

conveniente, seguida de declaração que explicita a decisão adotada, definindo seus objetivos e seu 

marco jurídico, administrativo e financeiro. 

(C) A implementação é constituída pelo planejamento e organização do aparelho administrativo e dos 

recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos necessários para executar uma política,  

(D) A execução é o conjunto de ações destinado a atingir os objetivos estabelecidos pela política. É por 

em prática efetiva a política, é a sua realização. 

(E) A avaliação é a etapa que consiste na mensuração e análise, a posteriori, dos efeitos produzidos na 

sociedade pelas políticas públicas, especialmente no que diz respeito às realizações obtidas e às 

conseqüências previstas e não previstas. 

 

58 - No campo das políticas públicas alguns modelos explicativos foram desenvolvidos para se entender 

melhor como e por que o governo faz ou deixa de fazer alguma ação que repercutirá na vida dos cidadãos. 

Sobre esses modelos, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Para o incrementalismo os recursos governamentais para um programa, órgão ou uma dada política 

pública não partem do zero e sim, de decisões marginais e incrementais que desconsideram mudanças 

políticas ou mudanças substantivas nos programas públicos. Assim, as decisões dos governos seriam 

apenas incrementais e pouco substantivas. 

(B) O modelo do ciclo da política pública vê a política pública como um ciclo deliberativo, formado por 

vários estágios e constituindo um processo dinâmico e de aprendizado. É constituído dos seguintes 

estágios: definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, 

implementação e avaliação. 

(C) O modelo de arenas sociais entende que a política pública deveria ser concebida como um conjunto de 

subsistemas relativamente estáveis, que se articulam com os acontecimentos externos, os quais dão os 

parâmetros para os constrangimentos e os recursos de cada política pública. Cada subsistema que 

integra uma política pública é composto por um número de coalizões de defesa que se distinguem 

pelos seus valores, crenças e idéias e pelos recursos de que dispõem. 

(D) O modelo do “equilíbrio interrompido” entende que a política pública se caracteriza por longos 

períodos de estabilidade, interrompidos por períodos de instabilidade que geram mudanças nas 

políticas anteriores. 

(E) Com base na influência do que se convencionou chamar de “novo gerencialismo público” e da 

política fiscal restritiva de gasto, adotada por vários governos, novos formatos foram introduzidos nas 

políticas públicas, todos voltados para a busca de eficiência. Assim, a eficiência passou a ser vista 

como o principal objetivo de qualquer política pública, aliada à importância do fator credibilidade e à 

delegação das políticas públicas para instituições com “independência” política. 
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59 - No que tange à gestão de políticas e programas sociais no Brasil, especialmente quanto a problemas 

de planejamento, coordenação, autonomia e financiamento, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Os constituintes de 1988 optaram pelo formato das competências concorrentes para a maior parte das 

políticas sociais brasileiras. 

(B) A Constituição Federal de 1988 instituiu um sistema legal de repartição de receitas que limita a 

capacidade de gasto do governo federal e, por consequência, sua capacidade de coordenação de 

políticas. 

(C) O sistema brasileiro de repartição de receitas tributárias é essencialmente um sistema legal, pelo qual 

receitas tributárias sem vinculação de gasto, incluindo as obrigações constitucionais de gasto em 

saúde e educação, são garantidas aos governos subnacionais, notadamente aos municípios de pequeno 

porte. 

(D) Pode-se afirmar que superposição de ações, desigualdades territoriais na provisão de serviços e 

mínimos denominadores comuns nas políticas nacionais são efeitos derivados dos limites à 

coordenação nacional das políticas públicas no Brasil. 

(E) No Brasil, estados e municípios contam com recursos garantidos, independentemente tanto de 

lealdade política ou adesão a políticas federais quanto de seu esforço tributário. Além disso, a 

autoridade do governo federal para induzir as decisões dos governos locais, no sentido de que essas 

decisões venham a coincidir com as suas próprias prioridades, permanece limitada, uma vez que esses 

governos detêm autonomia fiscal e política, tendo, portanto, condições institucionais para não aderir 

às políticas federais. 

 

60 - Theodor Lowi (1964, 1972) desenvolveu a talvez mais conhecida tipologia sobre política pública, 

Para Lowi, a política pública pode assumir quatro formatos: políticas distributivas, políticas regulatórias, 

políticas redistributivas e políticas constitutivas. Sobre esses formatos, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

(A) As políticas distributivas possuem como características um baixo grau de conflito dos processos 

políticos, na medida em que são orientadas para conceder vantagens, e os seus custos tendem a não 

ser percebidos. 

(B) As políticas regulatórias decorrem de ordens e proibições. Os seus custos e benefícios não podem ser 

mensurados previamente, visto que dependem da forma como essas políticas são configuradas. 

(C) As políticas redistributivas possuem pouca propensão ao conflito e são de fácil encaminhamento, tais 

como as políticas sociais universais. 

(D) As políticas constitutivas, que lidam com procedimentos, estão orientadas para a determinação das 

regras gerais sob as quais vêm sendo negociadas as políticas distributivas, regulatórias e 

redistributivas. 

(E) Lowi cunhou uma máxima: a política pública faz a política. Com essa máxima Lowi quis dizer que 

cada tipo de política pública vai encontrar diferentes formas de apoio e de rejeição e que disputas em 

torno de sua decisão passam por arenas diferenciadas. Portanto, cada uma dessas políticas públicas vai 

gerar pontos ou grupos de vetos e de apoios diferentes, processando-se, portanto, dentro do sistema 

político de forma também diferente. 
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61 - A literatura sobre análise de políticas públicas diferencia três dimensões da política. Sobre essas 

dimensões, avalie as afirmativas. 

I. A dimensão institucional (polity) cuida dos conteúdos materiais concretos, da configuração dos 

programas políticos, dos problemas técnicos e do conteúdo material das decisões políticas. 

II. A dimensão processual (politics) concentra-se no processo político, frequentemente de caráter 

conflituoso, no que diz respeito à imposição de objetivos, aos conteúdos e às decisões de 

distribuição. 

III. A dimensão material (policy) diz respeito à ordem do sistema político, delineada pelo sistema 

jurídico, e à estrutura institucional do sistema político-administrativo. 

 

As afirmações I, II e III são: 

(A) verdadeira, verdadeira, verdadeira. 

(B) falsa, falsa, falsa. 

(C) falsa, verdadeira, verdadeira. 

(D) verdadeira, falsa, falsa. 

(E) falsa, verdadeira, falsa. 

 

62 - A natureza do modelo que o analista utiliza para entender as relações entre Estado e sociedade é 

crucial para os resultados que se obtêm ao analisar (e elaborar) uma política pública. A tal ponto, que os 

resultados que muitas vezes se obtêm podem variar consideravelmente segundo a visão que se adote. 

Nesse sentido, examine as seguintes visões e assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) A visão pluralista enfatiza as restrições que colocam sobre o Estado um grande espectro de grupos de 

pressão dotados de poder diferenciado nas diversas áreas onde se conformam as políticas públicas 

(embora nenhum possa ser considerado dominante), sendo estas um resultado das preferências destes 

grupos. 

(B) A visão elitista ressalta o poder exercido por um pequeno número de bem organizados interesses 

societais e a habilidade deles para alcançar seus objetivos. 

(C) A visão marxista aponta a influência dos interesses econômicos na ação política e vê o Estado como 

um importante meio para a manutenção do predomínio de uma classe social particular. 

(D) A visão corporativista, mantendo a ênfase na atuação de grupos de pressão (organizações de 

trabalhadores e patrões), coloca que estes passam a ser integrados no Estado. 

(E) As visões pluralista e elitista são ao mesmo tempo visões e propostas normativas de organização da 

sociedade e da economia no capitalismo. As visões marxista e corporativista, ao contrário, 

constituem-se uma crítica à formação social capitalista. 

 

63 - Com relação ao conceito de accountability, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) A accountability é um conceito cujos contornos são bastante imprecisos; no entanto, há certo 

consenso de que se refere, basicamente, à prestação de contas da Administração Pública e dos agentes 

públicos perante a sociedade. 

(B) A accountability vertical é caracterizada por uma relação entre desiguais, seja pelo controle de baixo 

para cima ou pelo controle de cima para baixo. 

(C) A accountability horizontal é caracterizada por uma relação entre iguais, realizada principalmente 

pelos instrumentos de checks and balances, da vigilância recíproca entre os poderes autônomos do 

Estado. 

(D) A accountability social abarca formas de controle exercidas pelos meios de comunicação e por 

organizações não governamentais (ONGs). 

(E) O voto é um típico mecanismo de accountability horizontal. 
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64 - A respeito do controle social, assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) Controle social é o conjunto de meios de intervenção, quer positivos quer negativos, acionados por  

sociedade ou grupo social, a fim de induzir os próprios membros a se conformarem às normas que a 

caracterizam de impedir e desestimular os comportamentos contrários às mencionadas normas, de 

restabelecer condições de conformação, também em relação a uma mudança no sistema normativo 

(B) O controle social é um dos princípios que regula a prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico no Brasil. 

(C) A iniciativa popular pode ser caracterizada como uma quebra do monopólio dos poderes do Estado, 

contemplada na Constituição Federal de 1988, no que se refere à apresentação de projetos de lei. 

(D) O controle social é uma forma de controle endógeno do Poder Público nascido das diversas demandas 

dos grupos sociais. 

(E) Consultas públicas e audiências públicas são instrumentos relevantes de controle social. 

 

65 - A questão do controle da sociedade sobre as políticas públicas ganhou contornos diferentes no Brasil, 

com a Constituição de 1988. Embora o formato “conselho” não seja novo, nem no Brasil, nem em países 

estrangeiros, foi após a Constituição de 1988 que os conselhos se tornaram parte do arranjo institucional 

de importantes políticas públicas brasileiras. Sobre os principais tipos de conselhos gestores de políticas 

públicas, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Entre os Conselhos de Programas estão presentes os Conselhos de Desenvolvimento Rural, de 

Alimentação Escolar, de Habitação, de Emprego, de Distribuição de Alimentos. 

(B) Conselhos de Programas estão vinculados a programas governamentais concretos e em geral 

associados a ações emergenciais bem delimitadas quanto ao seu escopo e à sua clientela, que 

articulam ou acumulam, em geral, funções executivas no âmbito do respectivo programa. Trabalham 

mais com a noção de clientelas específicas, supostamente beneficiárias dos programas. Dizem 

respeito não à extensão de direitos ou de garantias sociais, mas a metas incrementais em geral 

vinculadas ao provimento concreto de acesso a bens e serviços elementares ou a metas de natureza 

econômica. 

(C) Conselhos de Políticas estão ligados às políticas públicas mais estruturadas ou concretizadas em 

sistemas nacionais. São em geral previstos em legislação nacional, tendo ou não caráter obrigatório, e 

são considerados parte integrante do sistema nacional, com atribuições legalmente estabelecidas no 

plano da formulação e implementação das políticas na respectiva esfera governamental, compondo as 

práticas de planejamento e de fiscalização das ações. São também conhecidos como fóruns públicos 

de captação de demandas e de negociação de interesses específicos dos diferentes grupos sociais e 

como uma forma de ampliar a participação dos segmentos com menos acesso ao aparelho de Estado. 

(D) Entre os Conselhos Temáticos estão situados os Conselhos de Saúde, de Assistência Social, de 

Educação, de Direitos da Criança e do Adolescente. 

(E) Conselhos Temáticos não possuem vinculação imediata a um sistema ou legislação nacional, existem 

na esfera municipal por iniciativa local ou mesmo por estímulo estadual. Em geral, estão associados a 

grandes movimentos de ideias ou temas gerais que, naquele município, por força de alguma 

peculiaridade de perfil político ou social, acolhem ou enfatizam o referido tema em sua agenda. 
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66 - Apesar do potencial democrático e de meio de transformação social que acompanha o conjunto dos 

defensores dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas, os mesmos carregam inúmeras dificuldades e 

contradições que inviabilizaram, supostamente até o presente, a consumação de seus objetivos 

estratégicos. Sobre essas dificuldades e contradições, avalie as afirmativas: 

I. Inexistência de uma efetiva igualdade de condições entre os participantes no Conselho.  

II. Não há garantia de que as decisões do Conselho tenham uma implementação efetiva.  

III. Inexistência de instrumentos jurídicos que obriguem o Poder Executivo a acatar as decisões dos 

conselhos. 

 

As afirmações I, II e III são: 

(A) falsa, verdadeira, falsa. 

(B) verdadeira, verdadeira, verdadeira. 

(C) falsa, verdadeira, verdadeira. 

(D) verdadeira, falsa, verdadeira. 

(E) verdadeira, verdadeira, falsa. 

 

67 - O conceito de desenvolvimento sustentável se firma em três pilares básicos: o crescimento 

econômico, a equidade social e o equilíbrio ecológico. Nesse contexto, um tema recorrente na 

contemporaneidade é a formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Sobre 

essa temática, assinale a alternativa INCORRETA quanto às dimensões da sustentabilidade. 

(A) A sustentabilidade social trata de assuntos como a criação de postos de trabalho que permitam a 

obtenção de uma renda individual adequada à melhor condição de vida e maior qualificação 

profissional e produção de bens dirigida prioritariamente às necessidades básicas sociais. 

(B) A sustentabilidade econômica está relacionada à redução dos abismos norte/sul, por meio de um fluxo 

permanente de investimentos públicos e privados.  

(C) A sustentabilidade ecológica diz respeito à qualidade do meio ambiente e à preservação das fontes de 

recursos energéticos e naturais.  

(D) A sustentabilidade espacial está associada a uma maior equidade na distribuição de renda e bens. 

(E) A sustentabilidade cultural se destina a evitar conflitos culturais. 

 

68 - A Constituição Federal de 1988 contemplou diversos instrumentos adequados ao exercício do 

controle externo das políticas públicas. Não corresponde a um desses instrumentos  

(A) a ação popular. 

(B) a ouvidoria. 

(C) a ação civil pública. 

(D) o mandado de segurança. 

(E) a comissão parlamentar de inquérito. 
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69 - O Modelo de Marco Lógico é um modelo analítico para orientar a formulação, a execução, o 

acompanhamento e a avaliação de programas sociais. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do 

Marco Lógico. 

(A) O Marco Lógico deve demonstrar a compatibilidade lógica entre, sucessivamente, a finalidade 

(impacto da ação governamental), o objetivo, os produtos e as atividades. 

(B) A estrutura do Marco Lógico corresponde a uma matriz de quatro por quatro, onde as linhas 

apresentam informações acerca dos objetivos, indicadores, meios de verificação e pressupostos em 

quatro momentos diferentes da vida de um projeto ou programa governamental. 

(C) Os passos a serem seguidos na elaboração do Marco Lógico são: definição da finalidade; descrição do 

objetivo do programa; identificação dos produtos; e listagem das atividades. 

(D) O Marco Lógico é sempre um método participativo, não podendo ser construído apenas por técnicos, 

baseando-se nas informações e nos documentos existentes sobre um programa. 

(E) O Marco Lógico exige que se identifiquem as informações a respeito dos indicadores, pois obriga o 

avaliador a localizar as fontes de informações existentes ou planejar a forma de coleta dessas 

informações. 

 

70 - Com relação às metodologias de avaliação de projetos sociais, assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) O método de Análise Custo-Benefício compara os custos (monetários) com os benefícios econômicos 

do projeto. 

(B) O método de Análise do Custo Mínimo deixa de lado a análise dos benefícios, assumindo que eles 

derivam de uma decisão política. Dedica-se a assegurar que os benefícios sejam alcançados com 

custos mínimos. Limita-se, portanto, a garantir a eficiência, via minimização de custos, omitindo-se a 

respeito da eficácia do projeto. 

(C) O método de Análise Custo-Impacto compara os custos (monetários) com a possibilidade de alcançar 

eficientemente os objetivos do projeto. Entretanto não se restringe a avaliar a eficiência de um projeto, 

mas também avalia seu impacto, determinando em que medida o projeto alcançará ou alcançou seus 

objetivos, que mudanças produzirá ou produziu na população-objetivo e quais são seus efeitos 

secundários. 

(D) O método de Análise do Custo Mínimo somente pode ser utilizado em avaliações ex-ante. 

(E) O método de Análise Custo-Impacto se pode aplicar tanto na avaliação ex-ante como na ex-post. 
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VI – MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 
Instruções ao candidato:  

Todas as questões são de múltipla escolha, isto é, com 5 (cinco) alternativas de resposta e apenas 1 (uma) única correta. 

A solução das questões poderão ser apoiadas pelo uso das tabelas a seguir onde se encontram resultados de cálculos de 

fórmulas da Matemática Financeira, em especial referente a juros compostos para pagamento único e para séries de 

pagamentos iguais. O candidato deverá escolher a alternativa mais próxima do resultado obtido. Quando for necessário 

converter unidades de tempo deve-se considerar que um ano tem 12 meses ou 360 dias, e um mês tem 30 dias. 

 

n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00%

1 1,0100   1,0200   1,0300 1,0400 1,0500 1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 

2 1,0201   1,0404   1,0609 1,0816 1,1025 2 0,9803 0,9612 0,9426 0,9246 0,9070 

3 1,0303   1,0612   1,0927 1,1249 1,1576 3 0,9706 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 

4 1,0406   1,0824   1,1255 1,1699 1,2155 4 0,9610 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 

5 1,0510   1,1041   1,1593 1,2167 1,2763 5 0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 

6 1,0615   1,1262   1,1941 1,2653 1,3401 6 0,9420 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 

7 1,0721   1,1487   1,2299 1,3159 1,4071 7 0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 

8 1,0829   1,1717   1,2668 1,3686 1,4775 8 0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 

9 1,0937   1,1951   1,3048 1,4233 1,5513 9 0,9143 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 

10 1,1046   1,2190   1,3439 1,4802 1,6289 10 0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 

11 1,1157   1,2434   1,3842 1,5395 1,7103 11 0,8963 0,8043 0,7224 0,6496 0,5847 

12 1,1268   1,2682   1,4258 1,6010 1,7959 12 0,8874 0,7885 0,7014 0,6246 0,5568 

Fator de valor futuro ou de capitalização Fator de valor presente ou de atualização

Quantia individual ou pagamento único

Taxa de juros no período Taxa de juros no período

 n
i1

1

 n
i1

 

Taxa de juros no período

n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00%

1 0,9901   0,9804   0,9709 0,9615 0,9524 1 1,0100 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 

2 1,9704   1,9416   1,9135 1,8861 1,8594 2 0,5075 0,5150 0,5226 0,5302 0,5378 

3 2,9410   2,8839   2,8286 2,7751 2,7232 3 0,3400 0,3468 0,3535 0,3603 0,3672 

4 3,9020   3,8077   3,7171 3,6299 3,5460 4 0,2563 0,2626 0,2690 0,2755 0,2820 

5 4,8534   4,7135   4,5797 4,4518 4,3295 5 0,2060 0,2122 0,2184 0,2246 0,2310 

6 5,7955   5,6014   5,4172 5,2421 5,0757 6 0,1725 0,1785 0,1846 0,1908 0,1970 

7 6,7282   6,4720   6,2303 6,0021 5,7864 7 0,1486 0,1545 0,1605 0,1666 0,1728 

8 7,6517   7,3255   7,0197 6,7327 6,4632 8 0,1307 0,1365 0,1425 0,1485 0,1547 

9 8,5660   8,1622   7,7861 7,4353 7,1078 9 0,1167 0,1225 0,1284 0,1345 0,1407 

10 9,4713   8,9826   8,5302 8,1109 7,7217 10 0,1056 0,1113 0,1172 0,1233 0,1295 

11 10,3676 9,7868   9,2526 8,7605 8,3064 11 0,0965 0,1022 0,1081 0,1141 0,1204 

12 11,2551 10,5753 9,9540 9,3851 8,8633 12 0,0888 0,0946 0,1005 0,1066 0,1128 

Taxa de juros no período

Série de pagamentos iguais (anuidades ordinárias ou postecipadas)

Fator de valor presente de uma anuidade ordinária Fator de recuperação de capital
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71 - O capital necessário para render juros no valor de R$ 3.000,00, após oito meses, aplicado à taxa de juros 

simples de 4% ao mês, é 

(A) R$    960,00.. 

(B) R$ 2.272,72. 

(C) R$ 6.375,00. 

(D) R$ 8.139,59. 

(E) R$ 9.375,00. 
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72 - O montante de uma aplicação de R$ 700,00, pelo prazo de seis semestres à taxa de juros simples de 40% ao 

ano é 

(A) R$    790,00. 

(B) R$ 1.220,80. 

(C) R$ 1.540,00. 

(D) R$ 1.920,00. 

(E) R$ 2.380,00. 

 

73 - Um empréstimo no valor de R$ 800,00 pode ser quitado em um único pagamento de R$ 937,36, após oito 

meses. A taxa mensal de juros compostos utilizada no empréstimo é de 

(A) 1%. 

(B) 2%. 

(C) 3%. 

(D) 4%. 

(E) 5%. 

 

74 - Um título no valor nominal de R$ 10.000,00 está sendo liquidado sessenta dias antes de seu vencimento. 

Sabendo-se que o desconto é bancário (ou comercial) simples e a taxa de desconto utilizada é 5% ao mês, o valor 

do desconto é  

(A) R$      909,09. 

(B) R$      930,00. 

(C) R$   1.000,00. 

(D) R$   9.070,00. 

(E) R$ 30.000,00. 

 

75 - Um empréstimo no valor de R$ 125.000,00, no prazo de dois anos, é feito à taxa de juros de 4% ao ano 

capitalizados semestralmente. O montante do empréstimo é de 

(A) R$ 115.475,00. 

(B) R$ 115.575,00. 

(C) R$ 135.000,00. 

(D) R$ 135.200,00. 

(E) R$ 135.300,00. 

 

76 - A taxa efetiva mensal equivalente em juros compostos à taxa efetiva de 26,53% ao semestre é 

(A) 1%. 

(B) 2%. 

(C) 3%. 

(D) 4%. 

(E) 5%. 

 

77 - Um empréstimo de R$ 17.600,00 deve ser liquidado em cinco prestações iguais, mensais e consecutivas. 

Sabendo-se que a primeira prestação vence um mês após a concessão do empréstimo e que a taxa de juros 

compostos é de 5% ao mês o valor da prestação é 

(A) R$ 1.959,94. 

(B) R$ 2.757,93. 

(C) R$ 3.520,00. 

(D) R$ 4.065,60. 

(E) R$ 4.492,58. 
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78 - Pelo financiamento de um televisor uma pessoa deveria pagar três prestações iguais, mensais e consecutivas, 

no valor de R$ 500,00, a primeira delas vencendo um mês após a compra. De comum acordo com a loja onde 

comprou o televisor o comprador substituiu as três prestações referidas por apenas um pagamento,  com 

vencimento quatro meses após a compra. Sabendo-se que a taxa de juros compostos utilizada é de 3% ao mês, o 

valor do pagamento único foi de 

(A) R$ 1.639,09. 

(B) R$ 1.591,79. 

(C) R$ 1.545,00. 

(D) R$ 1.500,00. 

(E) R$    956,73. 

 

79 - O financiamento de R$ 150.000,00, feito por uma empresa num banco de investimentos, foi realizado pelo 

Sistema de Amortizações Constantes (SAC), em doze meses, à taxa de juros compostos de 2% ao mês. O valor do 

primeiro pagamento é de 

(A) R$ 15.852,50. 

(B) R$ 15.500,00. 

(C) R$ 13.320,00. 

(D) R$ 12.500,00. 

(E) R$   9.856,25. 

 

80 - Com base na evolução do indexador medido pelo BTN (Bônus do Tesouro Nacional, que tem seu valor fixado 

para o primeiro dia do mês correspondente) de acordo com a tabela 

Mês Variação 
mensal (%) 

BTN 

Fevereiro/1989 3,60 1,0000 

Março 6,09 1,0360 

Abril 7,31 1,0991 

Maio 9,94 1,1794 

Junho 24,83 1,2966 

 

a taxa acumulada da inflação ocorrida nos meses de fevereiro, marco e abril é de 

(A)  9,91%.  

(B) 17,00%. 

(C) 17,94%. 

(D) 25,15%. 

(E) 29,66%. 

 

VII - ESTATÍSTICA 
 
81 - Considere os dois modelos de regressão linear simples abaixo:  
Yi = 0 + 1 Xi + i  e  Zi = 0 + 1 Wi + i, onde i  e i  são as variáveis residuais e 0,   1, 0, 1, os 
respectivos parâmetros. O segundo modelo se diferencia do primeiro por suas variáveis Zi e Wi 
apresentarem  escalas diferentes de Yi e Xi . (Zi = aYi  e Wi = bXi, com a e b constantes positivas). 
Das afirmativas abaixo: 

I.  Os estimadores de mínimos quadrados (ordinários) 0 e 1 são iguais aos de 0 e 1. 
II.  A variância estimada de i  é a

2
 vezes a variância estimada de  i. 

III.  Os coeficientes de determinação dos dois modelos são iguais.  
  

É correto afirmar que: 
(A) apenas I está correta. 
(B) apenas II está correta.  
(C) apenas III está correta. 
(D) apenas I e II estão corretas.  
(E) apenas II e III estão corretas.  
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82 - Considere X e Y duas variáveis aleatórias quaisquer e as afirmativas abaixo: 

I.  Se Z = 8X + 9Y, então VAR(Z) = 8VAR(X) + 9VAR(Y) + 2 COV(X,Y). 

II.  Se W = 8X + 9Y + 10, então E(W) = 8E(X) + 9E(Y) + 10.  

III.  Se COV(X,Y) = 0,  então X e Y são independentes. 

 

É correto afirmar que: 

(A) apenas I está correta.  

(B) apenas II está correta.  

(C) apenas III está correta. 

(D) apenas I e II estão corretas. 

(E) apenas II e III estão corretas.  

 

83 - Considere uma variável aleatória com distribuição Normal de média μ≠0 e desvio padrão σ≠0, da 

qual se obtém uma amostra aleatória simples de tamanho n, e as afirmativas: 

I. O intervalo de confiança de 90% para a média populacional independe do tamanho da amostra. 

II. Em um intervalo de confiança de 99% para a média populacional, espera-se que, extraindo todas 

as amostras de mesmo tamanho dessa população, esse intervalo contenha μ 99% das vezes. 

III. a média amostral é uma variável aleatória com distribuição Normal com média μ e variância σ
2
/n. 

 

É correto afirmar que: 

(A) apenas I está correta.  

(B) apenas II está correta.  

(C) apenas III está correta. 

(D) apenas I e II estão corretas. 

(E) apenas II e III estão correta.   

 

84 - Considere que a variável estudada em uma população tenha distribuição Normal com média 500 e 

variância 900. Retirando-se todas as amostras aleatórias simples possíveis de tamanho 16, o erro padrão 

da distribuição amostral da média é: 

(A) 56,25. 

(B) 32,25. 

(C) 30,00. 

(D) 7,50.   

(E) 1,875. 

 

85 - Uma empresa compra um lote de produtos do exterior, ao preço médio de US$ 100,00 e desvio 

padrão de US$ 20,00. Convertendo o valor para reais, considerando uma taxa de câmbio de R$ 2,00 

/US$, e as afirmações: 

I.  o preço médio, calculado em R$, será de R$ 200,00 e desvio padrão R$ 40,00. 

II.  o preço médio, calculado em R$, será de R$ 200,00 e desvio padrão de R$ 80,00.  

III.  o preço médio, calculado em R$, será R$ 200,00 e o desvio padrão R$ 20,00.  

IV.  o coeficiente de variação, calculado em R$, será 2 vezes maior do que aquele calculado em US$. 

 

É correto afirmar que: 

(A) apenas I é correta.  

(B) apenas II é correta. 

(C) apenas III é correta. 

(D) apenas I e IV são corretas. 

(E) apenas II e IV são corretas. 
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86 - Considere as afirmações sobre o processo de deflacionamento:  

I.  consiste em tornar constantes os movimentos de quantidade  de uma série econômica. 

II.  consiste em retirar de uma série de valores monetários o movimento médio dos preços. 

III.  consiste em tornar, no período de deflacionamento, o poder aquisitivo da moeda igual a zero. 

 

É correto afirmar que:  

(A) apenas I está correta. 

(B) apenas II está correta.  

(C) apenas III está correta. 

(D) apenas I e II estão corretas. 

(E)apenas II e III estão corretas.   

 

87 - Considere o modelo de regressão linear simples, Yt = a +b Xt + ut. 

Pelo fato de a variável independente X estar correlacionada com o termo residual u, no mesmo período t, 

é correto afirmar que as estimativas de mínimos quadrados (ordinários) geram estimadores: 

(A) não viesados, consistentes e ineficientes. 

(B) inconsistentes e ineficientes. 

(C) inconsistentes.  

(D) ineficientes. 

(E) viesados e ineficientes. 

 

88 - Um consumidor gasta sua renda somente em dois bens, X e Y. No período t, gastou 30% no bem X e 

70% no bem Y. Entre os períodos t e t+1, o preço do bem X cresceu 20% e o do bem Y diminuiu 10%.  A 

taxa de inflação verificada entre os períodos t e t+1, de acordo com o índice de Laspeyres, para este 

consumidor, é de: 

(A) -1%.  

(B) -10%. 

(C) 1%. 

(D) 0,51%. 

(E) 0,49%. 

 

89 - Para a distribuição Normal de uma variável ficar completamente especificada é preciso saber: 

(A) somente a sua variância. 

(B) somente a sua média. 

(C) somente a sua variância e o seu coeficiente de assimetria.  

(D) somente a sua média e a sua variância. 

(E) somente a sua média, a sua variância e o seu coeficiente de assimetria. 

 

90 - Segundo o controle de qualidade de uma empresa, a probabilidade do seu produto apresentar falha é 

de 0,10. Três pessoas compram o produto. A probabilidade de somente duas dessas pessoas terem 

comprado  o produto com falha é: 

(A) 0,001. 

(B) 0,009. 

(C) 0,027. 

(D) 0,243. 

(E) 0,810. 
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

 

91 - Considerando-se os preceitos normativos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a 

alternativa correta. 

(A) Pessoas e órgãos da Administração Pública direta e indireta poderão negar documentos e informações 

requeridos diretamente pelo Tribunal de Contas do Estado sob a alegação de resguardo do sigilo. 

(B) O Tribunal de Contas do Estado não está obrigado a prestar informações, a quaisquer dos Poderes 

Públicos, sobre inspeções cujas conclusões ainda não foram julgadas ou aprovadas . 

(C) Em virtude da distinção entre controle externo e controle interno de fiscalização, é proibido ao 

Tribunal de Contas do Estado avaliar e pronunciar-se oficialmente sobre a eficiência e eficácia dos 

sistemas de controle interno dos órgãos e entidades por ele fiscalizados. 

(D) O Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado é órgão vinculado, 

administrativa e funcionalmente, ao Ministério Público estadual.  

(E) Embora o Tribunal de Contas do Estado não seja órgão vinculado ao Poder Judiciário, os 

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado estão sujeitos ao mesmo regime jurídico de garantias e 

impedimentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. 

 

92 - Considerando-se as competências do Tribunal de Contas da União, definidas na Constituição da 

República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta. 

(A) O Tribunal de Contas da União não tem competência para fiscalizar, em quaisquer hipóteses, pessoas 

jurídicas privadas, porque investigá-las é atribuição do Ministério Público e/ou da polícia judiciária 

competentes. 

(B) O Tribunal de Contas da União não pode realizar, por iniciativa própria (de ofício), inspeções e 

auditorias, mas apenas mediante provocação da Câmara dos Deputados, Senado Federal e de suas 

respectivas comissões técnicas ou de inquérito ou, ainda, mediante denúncia de partido político com 

representação no Congresso Nacional. 

(C) O Tribunal de Contas da União não tem competência para realizar inspeções e auditorias de natureza 

contábil, financeira, orçamentária e patrimonial nas unidades administrativas do Poder Judiciário, 

porque essa é uma atribuição de competência do Conselho Nacional de Justiça. 

(D) Em razão do princípio federativo, em nenhuma hipótese o Tribunal de Contas da União poderá 

fiscalizar a atuação de Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

(E) Embora não seja órgão pertencente ou vinculado ao Poder Judiciário, o Tribunal de Contas da União 

poderá aplicar, aos responsáveis por ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, sanções 

previamente definidas em lei, e as decisões do Tribunal que estipulem imputação de débito ou multa 

terão eficácia de título executivo. 

 

93 - Considerando-se as normas da Constituição da República Federativa do Brasil sobre o processo 

legislativo, assinale a alternativa correta. 

(A) O conceito de iniciativa popular de lei compreende a iniciativa de projeto de lei ordinária, projeto de 

lei complementar e projeto de lei delegada. 

(B) A tramitação de projetos de lei ordinária sempre inicia pela Câmara dos Deputados, finalizando-se o 

processo legislativo no Senado Federal. 

(C) Projeto de lei ordinária ou de lei complementar rejeitado pela Câmara dos Deputados será arquivado, 

não cabendo discussão, votação e revisão pelo Senado Federal.  

(D) Projeto de lei, ordinária ou complementar, sobre matéria de iniciativa privativa do Presidente da 

República não poderá ser objeto de emendas dos congressistas, durante processo de discussão e 

votação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, cabendo às respectivas casas legislativas 

aprovarem ou rejeitarem globalmente o projeto. 

(E) Supressão ou abolição de direito ou garantia individual fundamental somente será constitucionalmente 

válida se realizada por meio de Emenda à Constituição. 
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94 - Considerando-se as normas da Constituição da República Federativa do Brasil sobre a organização 

político-administrativa do Estado e sobre a repartição de competências administrativas e legislativas entre 

os entes que compõem a Federação, assinale a alternativa correta. 

(A) A subvenção estatal de igrejas, em quaisquer dos níveis da Federação, somente será 

constitucionalmente válida se previamente autorizada por lei específica e desde que a subvenção seja 

estendível a todas as igrejas reconhecidas pelo ordenamento jurídico nacional. 

(B) Compete exclusivamente à União organizar e manter a Defensoria Pública, o Ministério Público e o 

Poder Judiciário do Distrito Federal, bem como legislar privativamente sobre eles.  

(C) Em razão do princípio da autonomia federativa, a incorporação entre Estados e a subdivisão ou o 

desmembramento de Estados independem de aprovação do Congresso Nacional e do Presidente da 

República, sendo necessárias apenas a aprovação da população diretamente interessada, por meio de 

plebiscito, e a anuência do Poder Legislativo e do Poder Executivo dos Estados envolvidos. 

(D) A criação de municípios no território do Distrito Federal, por razões de segurança nacional, requer, 

além da aprovação pela população diretamente interessada, a autorização, por meio de lei 

complementar, do Congresso Nacional e parecer favorável do Conselho de Defesa Nacional.  

(E) Caberá à União intervir em Município que não observar a forma republicana de governo, o sistema 

democrático representativo e não respeitar os direitos da pessoa humana. 

 

95 - Considerando-se os direitos e as garantias fundamentais previstos no Título II da Constituição da 

República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta. 

(A) É plenamente livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo proibidas quaisquer 

restrições legislativas. 

(B) A lei penal somente poderá retroagir em hipóteses de grave ameaça à segurança do Estado e da 

sociedade ou para beneficiar o réu. 

(C) A Constituição da República Federativa do Brasil, coerente com o princípio da universalidade dos 

direitos humanos, não estipula, em matéria de direitos e garantias fundamentais, quaisquer distinções 

entre brasileiros natos e naturalizados. 

(D) As organizações sindicais são parte legítima para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria que representam, não só no âmbito das negociações coletivas e de processos 

judiciais, mas também no âmbito das questões e processos administrativos. 

(E) É assegurado o direito à intimidade e à vida privada aos brasileiros, exceto àqueles que exercem 

cargos eletivos em quaisquer das esferas da República Federativa do Brasil. 

 

96 - Sobre os princípios constitucionais da Administração Pública, leia as afirmativas. 

I. O princípio da legalidade estabelece que a Administração Pública pode fazer tudo aquilo que está 

previsto em lei e em atos administrativos de caráter normativo. 

II. A Administração Pública, em todos os níveis, deve obedecer ao princípio da impessoalidade, não 

podendo agir com o objetivo de prejudicar ou beneficiar indevidamente os cidadãos. 

III. Os atos administrativos discricionários, pelas suas características peculiares, não estão submetidos 

ao princípio da motivação. 

IV. Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, muito embora não estejam previstos no artigo 37, 

“caput”, da Constituição Federal, devem ser utilizados no controle dos atos administrativos. 

V. O princípio da eficiência é importante princípio constitucional que regula a atividade da 

Administração Pública, mas não pode importar violação do princípio da legalidade, sob pena de 

comprometer o Estado de Direito. 

 

Assinale a única alternativa correta. 

(A) As assertivas I e II estão corretas. 

(B) As assertivas II, IV e V estão corretas. 

(C) As assertivas III e IV estão corretas. 

(D) Somente a assertiva IV está correta. 

(E) Somente a assertiva V está correta. 
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97 - A Administração Pública de um determinado município, após constatar que um servidor público, 
ocupante do cargo público de agente administrativo, descumpriu ordens do seu superior hierárquico, 
instaurou o devido processo administrativo disciplinar, com a inquirição do servidor público e instrução, 
conforme provas indicadas pelo advogado do servidor público. Ao final, houve a aplicação da sanção 
disciplinar de suspensão do exercício de suas funções pelo prazo de trinta dias. O servidor público 
recorreu administrativamente, requerendo a nulidade do processo administrativo disciplinar, bem como a 
não aplicação de qualquer sanção disciplinar.  
Após a leitura atenta do problema, examine as seguintes assertivas: 

 

I. A Administração Pública não poderia ter aplicado a sanção disciplinar de suspensão, pois somente 
a sanção disciplinar de advertência possui autoexecutoriedade. 

II. Durante a tramitação do processo administrativo disciplinar, por força do princípio do interesse 
público, não há necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa, pois o artigo 5º, inciso 
LV, da Constituição Federal, assegura que o servidor público seja intimado da decisão 
administrativa final para a interposição do respectivo recurso. 

III. A instauração do processo administrativo disciplinar é uma decisão que está na esfera da absoluta 
discricionariedade do administrador público, cuja avaliação envolve juízos de conveniência e 
oportunidade. 

IV. O poder disciplinar da Administração Pública é uma espécie de poder administrativo, conferido 
para a devida apuração de infrações disciplinares, cujo objetivo é possibilitar a aplicação de 
sanções disciplinares aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. 

V. Em relação aos servidores públicos, o exercício do poder disciplinar é uma decorrência da 
hierarquia existente na organização administrativa. 

 
Assinale a única alternativa correta. 

(A) As assertivas I e II estão corretas. 
(B) As assertivas III e IV estão corretas. 
(C) As assertivas IV e V estão corretas. 
(D) Somente a assertiva II está correta. 
(E) Somente a assertiva V está correta. 
 

98 - Em relação aos servidores públicos, leia atentamente as seguintes assertivas: 
I. Conforme o regramento constitucional, a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público, obrigatoriamente de provas e títulos, a fim de obedecer ao 
princípio da eficiência administrativa. 

II. A Emenda Constitucional nº 19/98, em relação ao sistema de remuneração dos servidores 
públicos, trouxe alterações importantes, pois inseriu o sistema de subsídio, que não constava na 
redação original da Constituição Federal de 1988. 

III. Em relação aos servidores públicos, ocupantes de cargos públicos, somente é vedada a 
acumulação remunerada de um cargo público de professor com outro técnico ou científico. 

IV. Os direitos dos servidores públicos, ocupantes de cargos públicos, são aqueles que forem criados 
pelos administradores, por meio de atos administrativos, no exercício do poder discricionário. 

V. Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, promoção é a 
passagem do servidor de um grau para o imediatamente superior, dentro da respectiva categoria 
funcional. 

 
Assinale a única alternativa correta: 

(A) As assertivas I e II estão corretas. 
(B) As assertivas III e IV estão corretas. 
(C) As assertivas IV e V estão corretas. 
(D) As assertivas II e V estão corretas. 
(E) As assertivas I e III estão corretas. 
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99 - Leia atentamente as seguintes assertivas: 

I. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, 

não se aplica à modalidade de licitação para concurso, em virtude da discricionariedade 

administrativa. 

II. O princípio da impessoalidade é importante princípio que regula o processo de licitação, pois está 

ligado aos princípios da isonomia e do julgamento objetivo, assegurando igualdade de tratamento 

aos licitantes. 

III. O edital de licitação é uma espécie de ato administrativo, mas que, em virtude do princípio da 

adjudicação compulsória, não poderá indicar o objeto da licitação. 

IV. Os contratos administrativos, segundo as disposições da Lei nº 8.666/93, regulam-se pelas suas 

cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da 

teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

V. Na modalidade de concorrência, na fase de julgamento, a Administração Pública faz o julgamento 

das propostas, classificando-as conforme os critérios de conveniência e oportunidade do 

administrador público. 

 

Assinale a única alternativa correta. 

(A) As assertivas I e II estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão corretas. 

(C) As assertivas IV e V estão corretas. 

(D) As assertivas I e V estão corretas. 

(E) As assertivas II e IV estão corretas 

 

100 - Determinado prefeito municipal, de um município do Estado do Rio Grande do Sul, no exercício do 

seu poder normativo, com a finalidade de regulamentar a Lei nº 8.666/93, editou decreto municipal, 

estabelecendo que as hipóteses de licitação dispensável e inexigibilidade de licitação, a partir do ano de 

2012, seriam decididas pela Comissão Permanente de Licitações, apenas com base no poder 

discricionário. 

Leia com atenção as seguintes assertivas: 

I. O prefeito municipal não poderia editar o Decreto, pois a Lei nº 8666/93 não se aplica aos 

municípios. 

II. Em relação à licitação dispensável, efetivamente, em algumas hipóteses do artigo 24 da Lei 

8.666/93, há certo grau de discricionariedade administrativa. 

III. No quadro normativo da Lei nº 8.666/93, uma das hipóteses de licitação dispensável verifica-se 

quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser 

repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 

preestabelecidas. 

IV. No exercício do poder administrativo de editar decretos municipais, não incidem os princípios que 

regulam a atividade administrativa, como os previstos no artigo 37, “caput”, da Constituição 

Federal. 

V. A inexigibilidade de licitação, instituto expressamente previsto no artigo 25 da Lei nº 8.666/93, 

deve ser utilizada, preferencialmente, para a contratação de serviços de publicidade e divulgação. 

 

Assinale a única alternativa correta. 

(A) As assertivas II e III estão corretas. 

(B) As assertivas I e III estão corretas. 

(C) As assertivas IV e V estão corretas. 

(D) Somente a assertiva IV está correta. 

(E) Somente a assertiva V está correta. 

  


