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Transportes e
Analista Administrativo

Instruções

Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

Nome:

N. de Inscrição:

2.

Verifique se o Número do Gabarito, colocado na quadrícula acima, é o mesmo constante do seu CARTÃO
DE RESPOSTAS e da etiqueta colada na carteira escolar; esses números deverão ser idênticos, sob pena de
prejuízo irreparável ao seu resultado neste processo seletivo; qualquer divergência, exija do Fiscal de Sala um
caderno de prova, cujo número do gabarito seja igual ao constante de seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

3.

O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não
poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.

4.

Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra legível, para posterior
exame grafológico:

“Todo homem é o arquiteto do seu próprio destino.”
5.

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

6.

Na prova há 50 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

7.

No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha,
FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta) fabricada em material transparente, toda a área
correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas.

8.

Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma
opção. Evite deixar questão sem resposta.

9.

Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação
sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

10.

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco
será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

11.

Por motivo de segurança, somente durante os 30 (trinta) minutos que antecederem o término da prova, poderão
ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 9.7, do edital
regulador do concurso.

12.

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova. A não-observância
dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso público.

13.

Ao sair da sala, entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de
Sala.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer meio ou
processo. A violação de direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e multa (art. 184 e parágrafos
do Código Penal), conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº 9.610,
de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).

2 - Assinale a opção que apresenta análise correta de
aspecto gramatical do texto.

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para as questões de 1 a 3.
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a) A forma de infinitivo flexionado “existirmos”(l.11)
poderia ser substituída pela forma não flexionada,
dado que, antes dela, há a forma flexionada
“acontecem”(l. 10).

Tem um personagem de Voltaire que um dia descobre,
encantado, que falou em prosa toda a sua vida, sem
saber.
Estamos metidos em muito mais coisas do que nos
damos conta. Pertencemos, simultaneamente, a vários
sistemas que mal compreendemos, começando pelo
nosso próprio corpo e terminando pelo sistema solar,
que, por sua vez, faz parte de outro sistema ainda
maior e mais incompreensível. Coisas espantosas
acontecem conosco, a cada segundo, pelo simples
fato de existirmos. Agora mesmo, enquanto escrevo –
ou enquanto você lê –, fatos fantásticos e dramáticos
se desenrolam dentro de nós. Células se reproduzem
aos milhões. Bando de bactérias percorrem nossas
vias interiores, procurando encrenca. Nossos sucos se
encontram e se misturam em alquimias inacreditáveis.
E giramos em torno do Sol, que, por sua vez, se desloca
pelo espaço, em alta velocidade, cuspindo fogo. Não
podemos pedir dispensa do Universo e de suas
explosões por razões de consciência. Estamos todos na
mesma louca aventura. Você, eu e o vizinho. E, ainda
por cima, falamos em prosa.

b) Estaria igualmente correta a forma verbal “percorre”,
em vez de “percorrem”(l.14), visto que o verbo poderia
concordar com o núcleo do sujeito da oração, expresso
pelo vocábulo “Bando”(l.14).
c) No segmento “percorrem nossas vias interiores”
(l.14 e 15), o termo “nossas vias interiores”(l.14 e
15) expressa uma circunstância de lugar do verbo
intransitivo “percorrem”.
d) Na oração “e se misturam em alquimias inacreditáveis”
(l.16), conforme faculta a regência, o complemento
do verbo “misturar” poderia ser introduzido pela
preposição “com”.
e) Na oração “Estamos todos na mesma louca aventura”
(l.20 e 21), a forma verbal poderia ser “Estão”, porque,
no texto, o pronome “todos” corresponde a “Você, eu e
o seu vizinho”(l.21).
3 - Assinale a opção correta a respeito do período “Tem um
personagem de Voltaire que um dia descobre, encantado,
que falou em prosa toda a sua vida, sem saber.”

(Verissimo, Luis Fernando. Orgias. Porto Alegre, RS:
L&PM Editores, 1989, p.80-1, Adaptado).

a) O sentido com que foi empregada a forma verbal “Tem”
possibilitaria, sem que houvesse alteração do sentido
do período, a seguinte organização dos termos da
primeira oração: Voltaire tem um personagem.

1 - Com relação ao desenvolvimento das ideias do texto,
assinale a opção correta.
a) Para demonstrar a complexidade de sistemas a que
os seres humanos pertencem, o autor menciona o
sistema menos compreensível, o corpo, e o mais
compreensível, do qual faz parte o sistema solar.

b) O termo “de Voltaire” poderia ser substituído por
“criado por Voltaire”, estrutura que, se tivesse sido
escolhida pelo autor, deveria, obrigatoriamente, estar
isolada por vírgulas.

b) No último período do texto, o autor utiliza a expressão
coloquial “ainda por cima”(l.21 e 22) para incluir mais
uma razão para a impossibilidade de desistirmos da
“louca aventura”(l.21).

c) O adjetivo “encantado” poderia preceder o termo
“um dia”, mas não sucedê-lo, porque esta colocação
acarretaria ambiguidade.
d) A organização dos tempos verbais no período
possibilitaria a substituição da forma verbal “descobre”
por “descobrira”.

c) Ao fazer um acréscimo por meio da oração “ou
enquanto você lê”(l.12), o autor do texto cria um
paradoxo, visto que a expressão temporal enfática
“Agora mesmo”(l.11), cujo sentido é preciso, passa a
ter não apenas uma, mas duas referências de tempo:
o momento da escrita e o momento da leitura do texto.

e) A última oração, caso fosse empregado um conector
para introduzi-la, seria estruturada da seguinte forma:
porquanto não soubesse.

d) Os fatos que ocorrem com os seres humanos a cada
segundo são objetivamente descritos em linguagem
denotativa e formal, excetuando-se o emprego do
termo “aos milhões”(l.14), que expressa ênfase
resultante do exagero da significação linguística.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a
reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer
meio ou processo. A violação de direitos autorais é
punível como crime, com pena de prisão e multa (art.
184 e parágrafos do Código Penal), conjuntamente com
busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101
a 110 da Lei nº 9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos
Autorais).

e) No período “Coisas espantosas (...) existirmos”(l.9 a
11), o autor estabelece uma relação de causa e efeito
em que a causa é inerente à própria existência humana,
o que torna o efeito irreversível.
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6 - Assinale a opção correta a respeito das estruturas
linguísticas do texto.

Texto para as questões de 4 a 6.

5

10

15

20

A memória social, que, vulgarmente, se denomina
tradição, ou cultura, é sempre feita de uma história com
H maiúsculo e é marcada por momentos que permitem
alternâncias certas entre o que foi concebido e vivido
como rotineiro e habitual e aquilo que foi vivenciado
como crise, acidente, festa ou milagre. Isso se deve
ao fato de o homem ser o único animal que se constrói
pela lembrança, pela recordação e pela saudade e se
desconstrói pelo esquecimento e pelo modo ativo com
que consegue deixar de lembrar.
Na sociedade brasileira, como em muitas outras,
o rotineiro é sempre equacionado ao trabalho ou a
tudo aquilo que remete a obrigações e castigos... a
tudo que se é obrigado a realizar, ao passo que o
extra-ordinário, como o próprio nome indica, é fora do
comum e, exatamente por isso, pode ser inventado e
criado por meio de artifícios e mecanismos próprios.
Cada um desses lados, tal como as duas faces de uma
mesma moeda, permite “esquecer” o outro. No entanto,
tanto a festa quanto a rotina são modos que a sociedade
tem de exprimir-se, de atualizar-se concretamente,
deixando ver a sua “alma” ou o seu coração.

a) A forma verbal pronominal “se constrói” (l.7) está na
voz passiva e, portanto, corresponde, no texto, à
locução verbal “é construído”.
b) A oração iniciada pelo conector “que” (l.1) restringe o
sentido da expressão antecedente “memória social”, o
que justifica o emprego da vírgula após este termo.
c) O emprego de itálico no substantivo extra-ordinário
(l.15) deve-se à grafia anômala, com hífen, recurso
utilizado para ressaltar um dos elementos da formação
desse vocábulo e coerente com o expresso no trecho
subsequente: “como o próprio nome indica”.
d) Na linha 19, estaria igualmente correto o emprego
da forma verbal “permitem”, visto que, conforme
as regras de concordância, o verbo poderia, nessa
construção, concordar com o núcleo do sujeito mais
próximo: “faces”.
e) No trecho “são modos que a sociedade tem de
exprimir-se, de atualizar-se concretamente” (l.20 e
21), após a forma verbal “tem” poderia ser usado
“que”, em vez da preposição “de”, como faculta a
norma gramatical.

(Damatta, Roberto Augusto. O que faz o brasil Brasil? Rio de Janeiro: Ed.
Rocco Ltda., 1984, p. 68, Adaptado).

7 - Assinale a opção em que o trecho adaptado da obra
“Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da
modernidade”, de Marshall Berman, foi totalmente
transcrito com correção gramatical.

4 - Há elementos no texto que permitem a seguinte inferência:
a) a memória de fatos relacionados à vida privada é
irrelevante na dinâmica da sociedade.

a) A perspectiva do novo homem no carro gerará os
paradigmas do planejamento e design urbanos do
século XX. O novo homem, diz Le Corbusier, precisa
de “outro tipo de rua”, no qual será “uma máquina
para o tráfego” ou para variar a metáfora básica, “uma
fábrica para produzir tráfego”.

b) o ser humano é o único animal dotado de memória.
c) mais do que obrigação, o trabalho representa castigo.
d) o hábito pode, momentaneamente, ser relegado a
segundo plano em favor da invenção, e vice-versa.
e) aspectos pragmáticos e rotinas são priorizados em
todas as sociedades.

b) Uma rua moderna precisa de ser bem equipada como
uma fábrica. Nela, como a fábrica moderna, o modelo
mais bem equipado é o mais altamente automatisado:
nada de pessoas, exceto, as que operam as máquinas;
nada de pedestres, desprotegidos para retardar o
fluxo. Na cidade do futuro, o macadame pertencerá
somente ao tráfego.

5 - Considerando o emprego facultativo de preposição,
assinale a opção em que está correta a inserção dessa
categoria gramatical.
a) “que, vulgarmente, se denomina de tradição, ou de
cultura” (l.1 e 2)

c) À partir do relance mágico de Le Corbusier, nasceu
uma visão de um novo mundo: um mundo inteiramente
integrado de torres altíssimas, circundadas de vastas
extensões de grama e espaço aberto, ligados por
super-rodovias aéreas e servido por garagens e
shopping-centers subterraneos.

b) “é marcada por momentos em que permitem
alternâncias” (l. 3 e 4)
c) “aquilo em que foi vivenciado como crise” (l.5 e 6)
d) “a tudo a que se é obrigado a realizar” (l.13 e 14)
e) “deixando de ver a sua 'alma' ou o seu coração” (l. 22)

d) Nos novos ambientes urbanos, a antiga rua, com
sua volátil mistura de pessoas e tráfego, negócios e
residencias, ricos e pobres, foi eliminado, cedendo
lugar a compartimentos separados, com as entradas
e as saídas estritamente monitorados.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a
reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer
meio ou processo. A violação de direitos autorais é
punível como crime, com pena de prisão e multa (art.
184 e parágrafos do Código Penal), conjuntamente com
busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101
a 110 da Lei nº 9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos
Autorais).

Cargos: Analista em Infraestrutura de Transportes e Analista Administrativo - DNIT

e) Uma nova onda de modernização neutralizou as
forças anárquicas e explosivas que a modernização
urbana, outrora, havia reunido. Os modernistas não
perceberam que o velho “caos” urbano, na verdade,
constituía uma ordem humana rica e complexa.
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Leia o texto abaixo para responder as questões 8 e 9.
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10- Assinale a opção em que foram plenamente atendidas as
regras de emprego de sinais de pontuação.

Qualquer movimento para interromper a construção de
uma rodovia é uma tentativa de fazer que o velho caos
volte à vida. A despeito de esporádicos êxitos locais,
ninguém tem demonstrado possuir poder suficiente
para enfrentar o vasto poder acumulado da rodovia.
Isso sugere que o modernismo tem suas próprias
contradições e tensões dialéticas e que determinadas
formas de pensamento e visão modernistas podem
solidificar-se em ortodoxias dogmáticas e tornar-se
arcaicas. A aspiração contemporânea por uma cidade
abertamente turbulenta, mas intensamente viva,
corresponde à aspiração de voltar a expor feridas
antigas, mas especificamente modernas. É a aspiração
de conviver abertamente com o caráter dividido e
irreconciliável de nossas vidas e extrair energia do
âmago mesmo de nossos esforços, aonde quer que
isso nos conduza no final.
(Berman, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da
modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1986, p.165, Adaptado).

a) Faz cem anos que foi inaugurada, em Porto Velho
(RO), a ferrovia Madeira-Marmoré, cuja implantação
na Floresta Amazônica, custou a vida de 6 mil
trabalhadores de trinta nacionalidades. Um século
depois, parte do que resta da memória física da ferrovia
épica, vai submergir sob as águas das hidrelétricas do
Rio Madeira.
b) Raramente um historiador lida com a história ao
vivo, mas, em Rondônia, isso ainda é possível, pois
o que sobrou da sucateada ferrovia ainda pode ser
vislumbrado. Muitos vestígios estão lá: locomotivas
abandonadas, trilhos perdidos no mato, um museu em
Porto Velho, outro em Guajará-Mirim, um cemitério
abarrotado de cruzes, ruínas de estações fantasmas
e pontes metálicas enferrujadas.
c) Parte desse legado está submergindo sob as águas
represadas das hifrelétricas de Santo Antônio e Jirau
no Rio Madeira, como a ponte metálica Jaci-Paraná
com 84 metros de vão: um ícone da ferrovia. “Essa vai
para baixo d’água”, lamenta, o historiador Aleksander
Plitot, da Fundação Getúlio Vargas.

8 - Assinale a opção que expressa ideia que se confirma no
texto.

d) O descaso com a preservação do que resta da
ferrovia histórica, leva o arquiteto, L. Oliveira, a
denunciar: “a degradação, o abandono e o completo
desaparecimento, que atingirão o orgulho de termos
construído uma obra considerada ciclópica na época.”
Exagero? Nem tanto. Na ocasião a construção
da estrada foi comparada à abertura do Canal do
Panamá.

a) Na maioria das cidades, a construção de uma rodovia
acarreta menos transtornos que a sua interrupção.
b) Nas cidades, tem-se evidenciado mais fortemente a
tendência dos cidadãos a instalarem o caos que a de
valorizar os benefícios da modernidade.
c) Os cidadãos buscam cidades mais humanizadas, mas
são pessimistas em relação a um futuro desprovido
das inovações da modernidade.

e) Na virada do século XX, a Amazônia ganhou
prosperidade, com o ciclo da borracha graças à
seringueira Hevea brasiliensis. Espalhadas pela
floresta, as árvores produziam borracha de qualidade
única, essencial, para o transporte, a comunicação e a
indústria da época. Até 1910, a borracha foi o segundo
produto de exportação brasileira perdendo apenas
para o café.

d) Certos pensamentos modernistas sustentam certezas
que, se transformadas em dogmas, podem tornar
essa visão obsoleta.
e) A aspiração dos indivíduos é solucionar os conflitos,
de forma a despenderem poucos esforços para viver
em uma cidade intensamente viva.
9 - Assinale a opção correta a respeito dos sentidos aspectos
gramaticais do texto.

(Revista Planeta, ago./2012, p. 29, Adaptado).

a) Sem contrariar os sentidos do texto, a expressão “A
despeito de” (l.3) poderia ser substituída por “Não
obstante” ou por “Malgrado”.
b) A oração “para enfrentar o vasto poder acumulado da
rodovia” (l.5) indica a finalidade da ação expressa na
oração que a antecede.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a
reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer
meio ou processo. A violação de direitos autorais é
punível como crime, com pena de prisão e multa (art.
184 e parágrafos do Código Penal), conjuntamente com
busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101
a 110 da Lei nº 9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos
Autorais).

c) As formas verbais “solidificar-se” (l.9) e “tornar-se”
(l.9), como estão acompanhadas do pronome reflexivo
“se”, poderiam ser também flexionadas na 3a pessoa
do plural: “solidificarem-se” e “tornarem-se”, como
faculta a norma gramatical.
d) A expressão “do âmago mesmo” (l.15 e 16) tem o
mesmo sentido que “da incerteza mesma”.
e) Seria preservada a correção gramatical do texto se o
advérbio “aonde” (l.16) fosse substituído por “onde”.

Cargos: Analista em Infraestrutura de Transportes e Analista Administrativo - DNIT
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12- No que concerne à linguagem e às estruturas linguísticas
empregadas no texto, assinale a opção correta.

Texto para as questões 11 e 12.

5

10

Por que deveria Brasília – cuja construção tanto está
custando ao povo brasileiro e cujos arquitetos se
consideram tão modernos – menosprezar as alterações
revolucionárias da organização social que a tecnologia
está provocando? Por que arquitetos com inclinações
socialistas deveriam construir uma cidade nova para uma
ordem burguesa antiquada? Em cidades mais antigas,
em toda parte, o problema de preparar o povo para o
lazer e de oferecer-lhe oportunidades de diversões
criativas diversificadas está sendo cuidadosamente
estudado por sociólogos, higienistas e urbanistas.
Entretanto, na cidade inteiramente nova de Brasília, que
se supõe esteja sendo construída para durar séculos, o
problema foi, completamente, esquecido.

a) Na pergunta que inicia o texto, foi empregada
linguagem figurada, como evidencia a função de
sujeito exercida pelo substantivo “Brasília”.
b) Considerando-se a estrutura dos dois períodos iniciais
do texto, seria correta e mais adequada a seguinte
ordem no início da primeira pergunta: “Por que Brasília
deveria”, porque seria estabelecido paralelismo
sintático entre as duas perguntas que iniciam o texto.
c) O conector que inicia as duas perguntas estaria
empregado corretamente na seguinte frase: Brasília
foi construída por que era necessário incrementar a
integração entre os estados brasileiros.
d) A relação de oposição de ideias e a correção
gramatical do período seriam preservadas, caso o
conector “Entretanto” (l.12) fosse substituído pela
conjunção “Embora”.

(Freyre, Gilberto. Palavras repatriadas. Brasília: Editora UnB; São Paulo:
Imprensa Oficial SP, 2003, p.244).

11- Assinale a opção correta a respeito do texto.

e) O conector “onde” poderia substituir corretamente a
conjunção que inicia a oração “que se supõe” (l.12 e
13).

a) Os tempos verbais empregados indicam que o texto
foi escrito imediatamente após a publicação do projeto
de construção de Brasília.

Texto para a questão 13.

b) O teor das duas perguntas que iniciam o texto
evidencia que o autor se interessa mais em obter
esclarecimentos do que em apresentar uma crítica ao
projeto de construção da nova capital do Brasil.
c) O autor do texto defende, de forma implícita, a ideia
de que profissionais de outras áreas do conhecimento
deveriam participar do projeto de construção de
Brasília.

5

d) Segundo o autor do texto, apesar do alto custo dos
espaços de lazer de Brasília, as soluções encontradas
pelos arquitetos responsáveis não foram criativas.

O antigo laço de amizade que me liga a Oscar Niemeyer
levou-me a transmitir-lhe minhas preocupações sobre
os erros que eu acreditava terem sido cometidos em
Brasília em consequência do planejamento puramente
estético e quase ditatorial.
Entretanto, fiquei estupefato com seu otimismo. Ele me
disse que, em Brasília, os ajustamentos sociais que me
estavam preocupando seriam, gradativamente, solucionados em harmonia com a nova arquitetura.
(Freyre, Gilberto. Palavras repatriadas. Brasília: Editora UnB; São Paulo:
Imprensa Oficial SP, 2003, p.244-6, Adaptado).

e) O autor do texto aponta a contradição entre a opção
ideológica dos arquitetos que projetaram Brasília e a
rejeição deles aos avanços tecnológicos na área da
construção civil.

13- Atende à norma gramatical da língua padrão e preserva o
sentido do texto original a seguinte substituição:
a) “transmitir-lhe minhas preocupações sobre os erros”
(l. 2 e 3) por “comunicar-lhe dos erros”.
b) “quase ditatorial” (l.5) por “pseudoditatorial”.
c) “estupefato” (l.6) por “decepcionado”.
d) “Ele me disse” (l.6 e 7) por “Ele disse a mim”.
e) “gradativamente, solucionados em harmonia com a
nova arquitetura” (l.8 e 9) por “gradativa e harmonicamente solucionados à nova arquitetura”.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer meio ou
processo. A violação de direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e multa (art. 184 e parágrafos
do Código Penal), conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº 9.610,
de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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d) No trecho “cada lojinha, cada pequeno comércio tem
de se revestir” (l.15 e 16), a concordância verbal
indica que “lojinha” e “pequeno comércio” não foram
considerados vocábulos sinônimos.

Texto para as questões 14 e 15.

5

10

15

A estética da concentração de capital contamina a cidade. Os outdoors não se limitam ao tamanho das antigas estruturas de madeira – que já eram grandes o
bastante. Agora, erguem-se em mastros descomunais
– igualmente permitidos pela prefeitura –, acima de nossa cabeça. Berram: “Não nos esqueçam! Somos uma
marca de sucesso: conseguimos nos exibir aqui, mais
alto do que as outras. Exibimos o dinheiro que comprou
este espaço de destaque na cidade.” As marcas já não
vendem seus produtos – vendem a imagem do dinheiro
associada a elas.
Nessa horrível paisagem urbana, as coisas pequenas
também lutam para não desaparecer. Debaixo das torres opressivas e dos mastros dos outdoors, na vida aqui
da calçada, cada lojinha, cada pequeno comércio, tem
de se revestir, se não do dinheiro (que não está sobrando), pelo menos da aparência do dinheiro. Restam os
pedestres, em sua humilde visibilidade, para nos lembrar de que as cidades foram feitas para as pessoas.

e) Seriam mantidos o sentido original do período e a
correção gramatical se o último período do texto fosse
reescrito da seguinte forma: Restam os pedestres
que, em sua humilde visibilidade, lembram-nos que
cidades foram construídas para pessoas.

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

16- A proposição composta
proposição:

pvq
b) p Λ q
c) p
a)

(Kehl, Maria Rita. 18 crônicas e mais algumas. São Paulo: Boitempo, 2011,

d) ~ p v q

p.78-80, Adaptado).

14- Com base nas ideias desenvolvidas no texto, verifica-se
que a autora do texto

e)

q

17- Suponha que um avião levanta voo sob um ângulo de
30o. Depois de percorrer 2.800 metros em linha reta sob
o mesmo ângulo da decolagem, a altura em que o avião
está do solo em relação ao ponto em que decolou é igual
a:

a) critica política de urbanização que cria ambientes em
que os pedestres são desconsiderados porque os
espaços circulação são ocupados pelas empresas
comerciais de maneira desordenada.
b) apresenta a paisagem urbana como reveladora
do poder do dinheiro nas sociedades capitalistas
e o efeito visual negativo que esse poder causa no
ambiente coletivo.

a) 1.400 metros
b) 1.500 metros
c) 1.650 metros

c) propõe uma nova estética dos meios urbanos, a qual
contemplaria as pequenas lojas de rua e a convivência
entre pedestres.

d) 1.480 metros
e) 1.340 metros

d) denuncia o crescimento vertical nos meios urbanos,
em que os prédios muito altos abrigam muitas pessoas,
o que dificulta a circulação nas ruas e a escassez de
espaços de lazer.

18- A soma dos valores de x e y que solucionam o sistema

 x + 2y = 7
é igual a:
2x + y = 5

de equações 

e) mostra que a competição entre grandes e pequenos
comerciantes por localização de destaque de suas
lojas gera desordem na ocupação do espaço urbano,
que se vai tornando inacessível aos pequenos
comerciantes.

a) 6
b) 4
c) 3
d) 2
e) 5

15- Com relação a aspectos gramaticais do texto, assinale a
opção correta.

19- Dois dados de seis faces são lançados simultaneamente,
e os números das faces voltadas para cima são somados.
A probabilidade da soma obtida ser menor do que cinco ou
igual a dez é igual a:

a) Com correção gramatical, o 20 período do texto
poderia ser reescrito da seguinte forma: No passado,
havia bastantes estruturas grandes de madeira que
suportavam cartazes, mas elas, atualmente, são
insuficientes para sustentar os imensos outdoors.

a) 35%

b) A referência do pronome “nos” na frase “Não nos
esqueçam!” (l.6) é a palavra “outdoors” (l.2).

b) 20%
c) 30%

c) Seria mantido o sentido do trecho “conseguimos nos
exibir aqui, mais alto do que as outras” (l.7 e 8), se
“do” e “as” fossem suprimidos.
Cargos: Analista em Infraestrutura de Transportes e Analista Administrativo - DNIT
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20- Os pintores Antônio e Batista farão uma exposição de seus
quadros. Antônio vai expor 3 quadros distintos e Batista
2 quadros distintos. Os quadros serão expostos em uma
mesma parede e em linha reta, sendo que os quadros de
um mesmo pintor devem ficar juntos. Então, o número de
possibilidades distintas de montar essa exposição é igual
a:

DIREITO CONSTITUCIONAL
21- A Constituição Federal de 1988 pode ser classificada
como:
a) material, escrita, histórica, promulgada, flexível e
analítica.

a) 5

b) material, escrita, dogmática, outorgada, imutável e
analítica.

b) 12
c) 24

c) formal, escrita, dogmática, promulgada, rígida e
analítica.

d) 6
e) 15

d) formal, escrita, dogmática, promulgada, semirrígida e
síntetica.
e) material, escrita, histórica, promulgada, semirrígida e
analítica.

Área para rascunho

22- Quanto aos direitos e garantias fundamentais, marque a
opção incorreta.
a) Os direitos fundamentais de primeira geração são
titularizados pelos indvíduos em oposição ao Estado,
sendo eles, entre outros, o direito à vida, à liberdade e
à propriedade.
b) A eficácia horizontal dos direitos fundamentais
pressupõe plena incidência desses direitos nas
relações entre particulares.
c) Os direitos fundamentais não têm caráter absoluto
e, por isso, não podem ser utilizados para justificar
atividades ilícitas ou afastar as penalidades delas
decorrentes.
d) Não há hierarquia entre os direitos fundamentais e,
portanto, havendo conflito entre eles, a solução é
aplicação do princípio da concordância prática ou da
harmonização.
e) As restrições a direitos fundamentais decorrentes
de
cláusulas
de
reserva
legal
previstas
constitucionalmente têm efeito retroativo.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer meio ou
processo. A violação de direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e multa (art. 184 e parágrafos
do Código Penal), conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº 9.610,
de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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23- Quanto à organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil, é correto afirmar que:

25- Em relação aos princípios tributários encartados na
Constituição Federal, assinale a opção incorreta.

a) para fins de desmembramento de um Estado, deve
haver consulta prévia à população diretamente
interessada, compreendendo esta somente a
população da área a ser destacada.

a) O princípio da anterioridade impede a cobrança de
tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes
do início da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado.

b) o Poder Constituinte derivado-decorrente deve
respeitar os princípios constitucionais sensíveis,
os princípios federais extensíveis e os princípios
constitucionais estabelecidos.

b) O princípio da anterioridade mitigada impede a
cobrança de tributos antes de decorridos noventa
dias da data em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou.

c) as competências administrativas dos Municípios são
residuais, ou seja, lhes compete aquilo que não for
das áreas administrativas dos Estados e da União.

c) O princípio da vedação de confisco impede que o
Estado institua tributo com o fim de desapossar o
indivíduo de seus bens.

d) a competência da União para legislar sobre normas
gerais e dos Estados e do Distrito Federal para legislar
sobre normas específicas é chamada competência
legislativa concorrente e compreende, entre outras
matérias, orçamento, juntas comerciais, direito
tributário e registros públicos.

d) O princípio da liberdade de tráfego impede a cobrança
de tributos que impeçam a livre circulação de bens
ou pessoas, ressalvado o pedágio em estradas
conservadas pelo Poder Público.
e) O princípio da capacidade contributiva exige que o
imposto, sempre que possível, tenha caráter pessoal
e leve em consideração a capacidade econômica do
contribuinte.

e) a União poderá, por meio de lei ordinária, delegar aos
Estados e ao Distrito Federal questões específicas
acerca das matérias de sua competência legislativa
privativa.
24- Quanto às disposições constitucionais acerca dos
servidores públicos, assinale a opção correta.

DIREITO ADMINISTRATIVO

a) A aposentadoria voluntária exige o cumprimento de
dez anos de exercício no serviço público e de dois
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

26- Determinado policial rodoviário federal foi demitido do
cargo por infringência aos art. 117, IX e 132, IV e XI da Lei
n. 8.112/90, e ao art. 11, I da Lei n. 8.429/92.

b) O servidor público estável poderá perder o cargo
mediante avaliação periódica de desempenho,
conforme estabelecido em lei ordinária, de qualquer
forma assegurada a ampla defesa.

O processo administrativo disciplinar que resultou na
demissão foi instaurado para apurar fatos referentes às
possíveis infrações disciplinares cometidas pelo então
servidor no serviço do dia 12/01/2003, em um posto da
Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina.

c) As vedações às acumulações remuneradas de cargos,
empregos ou funções públicas não se aplicam quando
houver compatibilidade de horário.

O processo disciplinar foi instaurado pelo chefe da Divisão
de Corregedoria do Departamento de Polícia Rodoviária
Federal – DPRF por portaria, em 25/08/2004, que
designou para compor a comissão processante um policial
rodoviário federal lotado em Mato Grosso, na qualidade
de presidente e dois outros policiais rodoviários federais
lotados em Santa Catarina-SC.

d) A estabilidade é alcançada pelo servidor público que
houver sido aprovado por meio de concurso público,
depois de três anos de efetivo exercício e dependendo
de avaliação periódica de desempenho.
e) Ao servidor colocado em disponibilidade é assegurado
o recebimento de proventos integrais.

Sem concluir a apuração, a primeira comissão processante
apresentou um relatório parcial e indicou que os trabalhos
seriam temporariamente paralisados em razão da ausência
de disponibilidade orçamentária.
Em 24/01/2007 o Superintendente Regional de SC
editou nova portaria que determinava a retomada das
investigações, tendo designado novos membros para a
comissão processante. Essa Portaria, contudo, foi revogada
em 30/01/2007 por ato do próprio Superintendente.
Em 5/03/2007 o Corregedor-Geral substituto do DPRF
expediu nova portaria designando três policiais lotados
no Rio Grande do Sul-RS para integrarem a comissão
instaurada no âmbito da Superintendência de SC.
O processo foi, portanto, retomado em 09/03/2007.
Foram convalidados todos os atos praticados pelas
comissões anteriores.
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A então comissão, dando por concluída a instrução,
exarou despacho de instrução e indiciamento do Policial
Rodoviário Federal investigado.

28- Acerca da interpretação correta do disposto no art. 70,
§ 20, inc.III da Lei n. 8.666/93, conforme posicionamento
da doutrina administrativista e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, assinale a opção falsa.

Posteriormente, após a apresentação da defesa,
elaboraram relatório final, no qual sugeriram a aplicação
da penalidade de demissão ao acusado.

a) É exigível da Administração que pretende contratar
que os recursos orçamentários estejam prontamente
disponíveis no Erário para que se considere válido o
processo de licitação.

Levando-se em consideração o caso concreto acima
narrado, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, fonte do direito administrativo, avalie as assertivas
abaixo, classificando-as como falsas ou verdadeiras.

b) A Lei n. 8.666/93 não exige a disponibilidade financeira,
mas, tão somente, que haja previsão destes recursos
na lei orçamentária.

Ao final, assinale a opção correta.

c) A Administração não precisa dispor, à época da
licitação, do montante necessário para arcar com o
contrato, ela precisa apenas indicar que há previsão
no orçamento para realizar pagamentos futuros.

( ) O princípio do juiz natural foi maculado quando a
autoridade instauradora do processo administrativo
disciplinar designou três comissões diferentes em três
portarias distintas para, ao final, designar membros
lotados em unidade distinta do indiciado.

d) A exigência do art. 70, § 20, inc.III da Lei n. 8.666/93
pode ser considerada cumprida quando existe lei que
autorize a administração a tomar empréstimo, seguida
de decreto que cria o respectivo crédito.

( ) A substituição dos membros da comissão processante
não é vedada pela Lei n. 8.112/90, providência que
pode ser levada a efeito desde que os novos membros
preencham os requisitos legais estabelecidos.

e) Previsão e autorização são conceitos diversos de
efetiva disponibilidade.

( ) Não há nulidade sem demonstração do efetivo prejuízo
à defesa.

29- São critérios de julgamento passíveis de serem utilizados
no âmbito do Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, exceto:

( ) A Lei n. 8.112/90 contém proibição de que a comissão
disciplinar seja composta por servidores lotados em
unidade da federação diversa daquela em que atuava
o servidor investigado.

a) Menor preço ou maior desconto.
b) Menor retorno econômico.

a) F, V, V, F

c) Melhor técnica ou conteúdo artístico.

b) F, F, V, F

d) Maior oferta.

c) F, F, V, V

e) Técnica e preço.

d) V, F, V, F
30- Acerca do Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC instituído pela Lei n. 12.462/2011, é
correto afirmar, exceto:

e) F, V, V, V
27- São hipóteses de atos administrativos irrevogáveis,
exceto:

a) Tem incidência de âmbito nacional, mas não atinge
todos os entes da federação.
b) No regime de contratação integrada, é o próprio
contratado quem elabora o projeto executivo e
também o projeto básico.

a) Atos vinculados.
b) Atos que geraram direitos adquiridos.

c) O orçamento previamente estimado para uma
contratação a ser efetuada pelo RDC será tornado
público
obrigatoriamente
antes
da
licitação
independentemente do critério de julgamento adotado.

c) Atos consumados.
d) Atos administrativos praticados pelo Poder Judiciário.
e) Atos, já preclusos, que integrem procedimento.

d) Preenchidos os requisitos legais, a fase de habilitação
poderá anteceder às fases de apresentação de
propostas ou lances e de julgamento.
e) O RDC aplica-se às licitações e contratos necessários
às obras de infraestrutura e de contratação de
serviços para os aeroportos das capitais dos estados
da federação distantes até 350 Km das cidades sedes
dos eventos internacionais da copa do mundo e das
olimpíadas.
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31- A respeito do tombamento e considerando a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, assinale a
opção incorreta.

( ) As concessões patrocinadas em que mais de 70% da
remuneração do parceiro privado deva ser paga pela
Administração Pública dependerão de autorização
legislativa.

a) Cabe ao proprietário a responsabilidade pela conservação e manutenção do bem tombado.

a) V, V, V, F, V

b) É atribuição do Instituto de Patrimônio Histórico
Nacional fiscalizar e proteger o patrimônio histórico e
cultural no uso regular de seu poder de polícia.

b) F, V, V, V, V
c) V, F, F, F, V

c) O Estado, em situação de emergência, somente
tem obrigação de providenciar o início dos trabalhos
necessários à conservação do bem tombado após a
comunicação do proprietário.

e) F, V, V, F, V
34- A respeito do terceiro setor, analise as afirmativas abaixo,
classificando-as como verdadeiras ou falsas.

d) A ação civil pública pode ser intentada para proteger
os bens de valor histórico.

Ao final, assinale a opção que contenha a sequência
correta.

d) V, V, V, V, F

e) Na comprovação de incapacidade econômico-financeira do proprietário, compete ao Poder Público o encargo de conservar e reparar o bem tombado.

( ) Integram o terceiro setor as pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, que exercem
atividades de interesse público, não exclusivas de
Estado, recebendo fomento do Poder Público.

32- Relativamente ao regime jurídico das concessões de
serviço público, podemos afirmar que se sujeitam ao
regime de concessão e, quando couber, de permissão a
execução indireta do seguinte serviço:

( ) As entidades do terceiro setor integram a Administração
Pública em sentido formal.
( ) O terceiro setor coexiste com o primeiro setor, que
é o próprio Estado e com o segundo setor, que é o
mercado.

a) transporte aquaviário de passageiros, que não seja
realizado entre portos organizados.
b) transporte de pessoas em caráter privativo de
organizações públicas ou privadas, ainda que de
forma regular.

( ) Integram o terceiro setor as organizações sociais de
interesse público e as organizações sociais.

c) saneamento básico e limpeza urbana.

a) V, V, F, V

d) transporte de cargas pelos meios rodoviário e
aquaviário.

b) V, F, V, V

e) estações aduaneiras e outros terminais alfandegados
de uso público, não instalados em área de porto ou
aeroporto.

d) V, F, F, V

c) F, F, V, V
e) V, V, V, F
35- Acerca dos novos conceitos trazidos pela Lei do Acesso
à Informação, correlacione as colunas abaixo e, ao final,
assinale a opção que contenha a sequência correta para
a Coluna II.

33- A respeito das parcerias público-privadas, analise as assertivas a seguir classificando-as em falsas ou verdadeiras.
Ao final, assinale a opção que contenha a sequência
correta.

COLUNA I

( ) As obrigações pecuniárias contraídas pela
Administração Pública em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante títulos
da dívida agrária.
( ) É possível haver pagamento de contraprestação pela
Administração Pública sem que obrigatoriamente seja
precedido pela integral disponibilização do serviço
pelo parceiro privado.

(1) Documento.

( ) Qualidade do que foi coletado na
fonte, sem modificações.

(2) Primariedade.

( ) Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou
formato.

(3) Integridade.

( ) Qualidade daquilo que não foi modificado, inclusive quanto à origem,
trânsito e destino.

( ) Os contratos de parceria público-privada poderão
prever a possibilidade de emissão de empenho em
nome dos financiadores do projeto em relação às
obrigações pecuniárias da Administração Pública.

a) 1 / 2 / 3

( ) A contraprestação da Administração Pública nos
contratos de parceria público-privada poderá ser feita
mediante outorga de direitos sobre bens públicos
afetados de uso comum do povo.

d) 3 / 1 / 2
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de economia mista), deve ser estabelecida de
modo compatível com a condição financeira do ente
concedente.

DIREITO FINANCEIRO
36- A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF estabelece que a
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO disporá sobre as
matérias abaixo, exceto:

e) os convênios, acordos ou contratos de que resultem
encargos não previstos na lei orçamentária devem
ser submetidos à aprovação do Poder Legislativo
competente.

a) equilíbrio entre receitas e despesas.
b) critérios e formas de limitação de empenhos.

39- Sobre o suprimento de fundos, assinale a opção incorreta.

c) índice de preços cuja variação servirá de limite para a
atualização monetária do principal da dívida mobiliária.

a) Pode ser utilizado para despesas de viagem.
b) Pode ser concedido para despesas de caráter sigiloso.

d) situações extraordinárias que possibilitam a contratação
de hora extra.

c) Consiste em adiantamento de numerário a servidor,
sem prévio empenho, para o fim de realizar despesas
que não possam subordinar-se ao processo normal de
aplicação.

e) demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas
e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões,
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária
e creditícia.

d) Altera a sequência normal dos estágios das despesas,
invertendo as fases de liquidação e pagamento.

37- A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO é integrada por
Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas
metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas
a receitas, despesas, resultados nominal e primário e
montante da dívida pública, para o exercício a que se
referirem e para os dois seguintes. À vista disso, assinale
a opção correta.

e) Pode ser utilizado para atender despesas com ornamentações, floriculturas, eventos, publicações, livros,
ou outras afins.
40- Suponha que o DNIT pretenda abrir licitação com o objetivo
de selecionar instituição financeira para prestação de
serviços, com exclusividade, de pagamento da folha dos
servidores e dos fornecedores, bem como de recebimento
de tributos e preços públicos. Suponha, ainda, que o edital
preveja que o DNIT movimentará conta corrente no banco
vencedor do certame e que o pagamento dos servidores
e dos fornecedores será precedido de saldo suficiente na
citada conta corrente, por um período mínimo, para cobrir
a respectiva despesa. Em relação ao tema, é correto
afirmar:

a) Resultado nominal é a diferença entre os valores não
financeiros das receitas e das despesas públicas.
b) Resultado primário é a diferença entre as receitas e as
despesas públicas, incluindo as receitas e despesas
financeiras, os efeitos da inflação e da variação
cambial.
c) Metas estabelecidas em valores constantes são as
metas quantificadas em moeda corrente.

a) o crédito da folha de pagamento em conta corrente
dos servidores públicos em banco privado não ofende
o princípio da unidade de tesouraria.

d) A quantificação das metas fiscais é estipulada tendo
em vista o montante necessário de recursos para a
recondução da dívida aos limites de endividamento
impostos em Resolução do Senado Federal.

b) as disponibilidades de caixa do DNIT podem
ser recolhidas em conta corrente de instituições
financeiras privadas, mediante licitação pública com
ampla concorrência.

e) O anexo de metas fiscais deve conter a avaliação
dos passivos contingentes e outros riscos capazes de
afetar as contas públicas.

c) somente banco oficial pode prestar o serviço de
pagamento da folha dos servidores e fornecedores.

38- De acordo com a Instrução Normativa STN n. 1, de
05/01/97 e alterações posteriores:
a) é vedado
particular.

celebrar

convênio

com

d) o produto da arrecadação das receitas do DNIT
pode ser recolhido em instituição financeira não
oficial, desde que a posição líquida dos recursos seja
transferida para conta no Banco Central do Brasil, à
ordem do Tesouro Nacional.

organização

b) considera-se subvenção social a transferência sem
previsão em lei específica a instituições públicas
ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem
finalidade lucrativa, com o objetivo de cobrir despesas
de custeio.

e) o DNIT poderá utilizar recursos provenientes
de dotações orçamentárias da União, inclusive
transferências, em suas aplicações no mercado
financeiro perante o banco vencedor da licitação.

c) contribuição é a transferência corrente ou de capital
concedida em virtude de lei, destinada a pessoas de
direito público ou privado sem finalidade lucrativa,
condicionada a contraprestação direta em bens ou
serviços.

41- Classifica-se como receita extra-orçamentária:
a) doação.
b) tributos relativos a exercícios anteriores.

d) a contrapartida, de responsabilidade dos Estados,
Municípios e do Distrito Federal, bem como das
respectivas entidades autárquicas, fundacionais ou
de direito privado (empresas públicas ou sociedades
Cargos: Analista em Infraestrutura de Transportes e Analista Administrativo - DNIT

c) antecipação de receitas orçamentárias.
d) receita de serviços não prevista no orçamento.
e) venda de bens inservíveis.
11

2012/2013 - Prova 1 - Gabarito 1

45- É vedada a celebração de convênios e contratos de
repasse:

42- Consideram-se recursos disponíveis para fins de abertura
de créditos suplementares e especiais:

a) com órgãos e entidades da administração pública
federal cujo valor seja inferior a R$ 100.000,00 (cem
mil reais) excesso de exação.

a) excesso de exação.
b) superávit patrimonial.
c) anulação de dotações orçamentárias ou de créditos
adicionais não autorizados em lei.

b) entre órgãos e entidades da administração pública
federal, independentemente do valor.

d) antecipação de recursos orçamentários.

c) com entidades privadas sem fins lucrativos que não
comprovem ter desenvolvido, durante os últimos
cinco anos, atividades referentes à matéria objeto do
convênio ou contrato de repasse.

e) créditos estornados de exercícios anteriores.
43- Remanejamento, transposição e transferências são
formas de realocação de recursos orçamentários. Nesse
particular, assinale a opção correta.

d) com objeto que englobe vários programas e ações
federais ao mesmo tempo.

a) Remanejamento são realocações no âmbito dos
programas de trabalho, dentro do mesmo órgão.

e) com entidades privadas sem fins lucrativos que
tenham como dirigente agente público.

b) Transferências são realocações de um órgão para
outro.
c) Transposição são realocações entre categorias
econômicas dentro do mesmo órgão e do mesmo
programa de trabalho.

CONHECIMENTOS DE ECONOMIA BRASILEIRA
CONTEMPORÂNEA

d) A abertura de crédito adicional pode se dar mediante
remanejamento, transposição ou transferência de
recursos orçamentários.

46- O papel do Estado na economia é assunto controvertido.
Considerando a sua relação com o mercado, há aqueles
que defendem um Estado minimalista, enquanto outros
postulam uma maior intervenção estatal. É correto afirmar
que:

e) A realocação de recursos originalmente destinados a
uma despesa corrente para uma despesa de capital,
dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de
trabalho, é considerada transferência orçamentária e
por isso depende de prévia autorização legislativa.

a) no Brasil, os aspectos federativos, com três esferas de
governo, fazem com que haja predominância de uma
estrutura produtiva estatal.
b) a consolidação da democracia no Brasil aumentou
a pressão social sobre o setor público, ampliando
e melhorando a qualidade dos serviços públicos
essenciais.

44- Assinale a opção correta sobre a retenção de tributos nos
pagamentos efetuados pelos órgãos da administração
pública federal.
a) Haverá retenção do Imposto sobre a Renda (IR), da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep
sobre os pagamentos efetuados a pessoa jurídica
amparada por medida judicial liminar de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário.

c) segundo a visão minimalista, o papel do estado deve
ser limitado a algumas ações essenciais como a
manutenção da lei, da ordem e a propriedade privada,
além de produzir bens de consumo essenciais ao ser
humano.
d) de acordo com a visão de Milton Friedman, quanto
maior a regulamentação do governo, melhor será o
ambiente econômico.

b) Não será devida a retenção do IR e da CSLL, cabendo,
entretanto, a retenção da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins, nos pagamentos efetuados a título
de transporte internacional de cargas efetuados por
empresas nacionais.

e) a corrente que defende uma maior intervenção do
Estado considera que este não pode suprir as falhas
de mercado, mas pode atuar diretamente na oferta de
saúde, segurança e educação.

c) Não haverá retenção nos pagamentos efetuados
por autarquias, empresas públicas e sociedades de
economia mista a título de aquisição de petróleo,
gasolina, gás natural, óleo diesel, gás liquefeito de
petróleo, querosene de aviação, demais derivados
de petróleo, gás natural, álcool, biodiesel e demais
biocombustíveis.

47- A crise de 2008, que teve início no mercado imobiliário
dos Estados Unidos, ganhou contorno de crise sistêmica
porque:
a) é a característica da economia norte-americana em
virtude do tamanho do seu mercado.
b) contagiou somente as economias desenvolvidas.

d) Haverá retenção apenas do IR e da CSLL nos
pagamentos efetuados pela aquisição no mercado
interno de sementes e frutos oleaginosos.

c) não teve qualquer reflexo sobre o mercado de bens,
mas somente sobre o sistema financeiro mundial.
d) contagiou somente as economias em fase de
desenvolvimento, entre as quais está a economia
brasileira.

e) Nos pagamentos com glosa de valores constantes
da nota fiscal, sem emissão de nova nota fiscal, a
retenção deverá incidir sobre o valor efetivamente
pago na nota.
Cargos: Analista em Infraestrutura de Transportes e Analista Administrativo - DNIT

e) contagiou outros mercados, com reflexos sobre a
economia de alguns países, entre os quais o Brasil.
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48- A persistência das desigualdades regionais no Brasil tem
sido notada a partir de um conjunto de variáveis, tanto
econômicas quanto sociais.

50- O Programa de Ação Imediata, do Governo Itamar Franco,
apresentado como um conjunto de intenções pelo então
Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso,
propunha:

Observando o Produto Interno Bruto per capita (PIB
per capita) das grandes regiões definidas pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pode-se dizer
que:
a) o PIB per capita da região Norte, embora se apresente
abaixo da média nacional, ainda é maior do que o da
região Nordeste, para o ano de 2010.

a) uma política heterodoxa, em que o governo deveria
ampliar sua participação no mercado de bens.
b) uma política de redução da taxa de juros e ampliação
da oferta monetária.
c) aumentar a taxa de juros e reduzir os gastos públicos.

b) a região Nordeste apresentava PIB per capita acima
da média nacional em 1995, mas no ano de 2010 o
valor dessa variável ficou abaixo da média do País.

d) um programa de estatização da economia como forma
de produzir bens a preços mais competitivos.
e) abandonar a política de estabilização e focar na
promoção do crescimento econômico.

c) a região Sul teve o maior PIB per capita, quando
comparada com as demais regiões do País, no
período entre 1995 e 2010.
d) se compararmos o PIB per capita da região CentroOeste com os das demais regiões do País, no ano de
2010, pode-se dizer que o valor dessa variável está
abaixo da média nacional.
e) a média do PIB per capita da região Sudeste equivale
à media do PIB per capita do Brasil ao longo do
período compreendido entre os anos 1995 e 2008.
49- No Brasil, há um conjunto de investimentos previstos em
vários setores da economia, entre os quais petróleo e gás,
construção civil, papel e celulose, energia etc. É possível,
a partir desse conjunto de investimentos, estruturar uma
estratégia de desenvolvimento regional para o país. Para
tanto, é preciso:
a) focar novos investimentos exclusivamente nas
vocações locais para melhor aproveitar suas
potencialidades.
b) Ignorar os investimentos privados, mas focar
exclusivamente nos investimentos públicos que se
aplicam às questões regionais.
c) copiar as experiências bem-sucedidas tanto dentro
quanto fora do País e reproduzi-las integralmente na
região a ser desenvolvida.
d) buscar uma maior integração produtiva dentro da
região por meio de incentivos ao adensamento das
estruturas produtivas e complementações industriais.
e) deixar que os movimentos naturais dos agentes
econômicos promovam a convergência de renda entre
as regiões e estados brasileiros em pouco espaço de
tempo.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer meio ou
processo. A violação de direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e multa (art. 184 e parágrafos
do Código Penal), conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº 9.610,
de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
Cargos: Analista em Infraestrutura de Transportes e Analista Administrativo - DNIT
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