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06.

“Esse valor é suficiente, por exemplo, para o governo arcar
com um ano da desoneração da folha de pagamento de setores
já beneficiados pela medida, como confecções e calçados”.
Isso significa que os tributos arrecadados desempenharão a
seguinte função:
A) compensarão a falta de arrecadação proveniente de
desonerações tributárias.
B) servirão, por um ano, como fundo de auxílio a setores
combalidos da economia.
C) substituirão os valores da queda de arrecadação devido à
extinção da CPMF.
D) serão encaminhados às empresas de confecções e calçados.
E) vão ajudar setores empresariais prejudicados pela CPMF.

07.

“De janeiro de 2008, quando o imposto do cheque deixou de
existir, até o mês passado, já foi arrecadado R$ 1,750 bilhão.
Esse valor é suficiente, por exemplo, para o governo arcar com
um ano da desoneração da folha de pagamento de setores já
beneficiados pela medida, como confecções e calçados. Segundo
técnicos da Receita, a arrecadação residual da CPMF ocorre
devido a ações administrativas e judiciais. Para especialistas,
isso mostra o excesso e o tamanho da burocracia no país”.
Nesse segmento do texto, o termo destacado que se refere a
um elemento do parágrafo anterior é:
A) isso.
B) quando.
C) esse valor.
D) o imposto do cheque.
E) a arrecadação residual.

08.

A observação gramatical que está equivocada é:
A) Em “como confecções e calçados”, o vocábulo “como”
introduz uma exemplificação.
B) Em “ações administrativas e judiciais”, os adjetivos, de
valor semântico distinto, concordam com o mesmo substantivo.
C) Em “rende R$1,7 bilhão”, o substantivo “bilhão” deve
ser substituído por “bilhões” para concordar com a quantia arrecadada.
D) Em “...até o mês passado”, o mês referido só pode ser
identificado se o leitor tiver conhecimento da data da
publicação da notícia.
E) Em “Mesmo extinta, a CPMF rende R$1,7 bilhão”, o
adjetivo “extinta” aparece no gênero feminino porque
concorda com “contribuição”, representada pela letra C
na sigla CPMF.

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO – MESMO EXTINTA, CPMF RENDE 1,7 BILHÃO
AO GOVERNO

O Globo, 25/03/2012
Para especialistas, arrecadação é reflexo do excesso da burocracia. Mais de quatro anos após a extinção da CPMF por decisão do
Congresso, o governo continua engordando seu caixa com o tributo,
cobrado de empresas e pessoas físicas. De janeiro de 2008, quando o
imposto do cheque deixou de existir, até o mês passado, já foi arrecadado R$ 1,750 bilhão. Esse valor é suficiente, por exemplo, para o
governo arcar com um ano da desoneração da folha de pagamento de
setores já beneficiados pela medida, como confecções e calçados.
Segundo técnicos da Receita, a arrecadação residual da CPMF ocorre
devido a ações administrativas e judiciais. Para especialistas, isso
mostra o excesso e o tamanho da burocracia no país.
01. O título do texto tem valor:
A) crítico, já que denuncia uma irregularidade da Receita.
B) social, porque mostra o valor de justiça social do tributo.
C) político, pois indica um ponto fraco da administração
pública.
D) paradoxal, pois algo extinto não pode continuar a
gerar frutos.
E) irônico, visto que denuncia uma manobra de esperteza
governamental.
02.

2

O segmento sublinhado aparece como subtítulo da notícia
publicada no jornal; em relação ao texto global, esse segmento
inicial funciona como:
A) um resumo de tudo o que é veiculado no texto.
B) uma causa de tudo o que é denunciado no texto.
C) uma afirmação que necessita de uma explicitação.
D) uma consequência de uma medida governamental.
E) uma opinião abalizada que se apoia nos fatos destacados.

03.

“Segundo técnicos da Receita, a arrecadação residual da CPMF
ocorre devido a ações administrativas e judiciais”; no texto,
uma arrecadação residual é a que:
A) é recebida, por via judicial, do devedor.
B) incide sobre pequenos setores da economia.
C) restou depois de realizada uma ação principal.
D) ocorre após o prazo legal de cobrança, com multa.
E) é cobrada com atraso de empresas devedoras do Fisco.

09.

04.

“Esse valor é suficiente, por exemplo, para o governo arcar
com um ano da desoneração da folha de pagamento de setores
já beneficiados pela medida...”; a expressão “por exemplo”,
nesse segmento do texto, indica:
A) um dos casos que servem como avaliação do valor arrecadado.
B) um conselho para uma boa aplicação dos tributos arrecadados.
C) uma denúncia de uma injustiça cometida pelas autoridades.
D) uma indicação irônica para a aplicação de fundos federais.
E) uma das finalidades legais do tributo recebido.

“Segundo técnicos da Receita...”; “Para especialistas...”. A
alternativa que mostra uma afirmação correta sobre esses dois
segmentos do texto é:
A) As opiniões dos técnicos são superiores às dos especialistas.
B) Técnicos e especialistas se situam em diferentes escalões
do Governo.
C) Os técnicos da Receita e os especialistas referem-se às
mesmas pessoas.
D) As opiniões emitidas pelos técnicos e pelos especialistas dizem a mesma coisa.
E) Os vocábulos “segundo” e “para”, nos segmentos, possuem o mesmo significado.

10.

05.

O texto apresentado é uma notícia de jornal. A característica
que está ausente do texto lido é a:
A) presença de vozes textuais que demonstram autoridade.
B) contínua utilização de uma variante coloquial.
C) preocupação com as informações precisas.
D) clareza estrutural e vocabular do texto.
E) objetividade da informação prestada.

A alternativa em que o vocábulo sublinhado apresenta um
substituto inadequado é:
A) “Mesmo extinta, CPMF rende R$1,7 bilhão ao governo” / conquanto.
B) “Esse valor é suficiente, por exemplo, para o governo...” / ou seja.
C) “...ocorre devido a ações administrativas...” / em razão de.
D) “Segundo técnicos da Receita...” / conforme.
E) “Para especialistas...” / na visão dos.
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11.

12.

14.

No que diz respeito aos dispositivos de entrada e saída na
configuração de microcomputadores, alguns só podem operar na entrada, outros, apenas, na saída, e uma terceira categoria pode operar tanto na entrada quanto na saída, dependendo
do momento da utilização. Nessa última categoria estão enquadrados os seguintes dispositivos:
A) plotter e DVD/RW 4,7 GB
B) laserjet SAMSUNG e blu-ray SONY
C) deskjet EPSON e pendrive de 16GB
D) scanner de mesa e CD-RW 700 MB
E) multifuncional HP e disco rígido SATA
Em um microcomputador com o sistema Windows
Professional 7, em português, duas teclas de atalho são acionadas nas situações descritas a seguir:
I- Para mostrar uma janela, que corresponde a pressionar o
botão Iniciar, simbolizado no Windows 7 pelo ícone

II- Pressionou o ícone

A)
B)
C)
D)
E)
15.

por default.
II- Para acessar diretamente as aplicações abertas e em execução no sistema, sem auxílio de uma janela de diálogo.
Esses atalhos de teclado são, respectivamente:

13.

, por meio do mouse.

As ações realizadas correspondem, respectivamente, à aplicação dos seguintes recursos:

, existente no canto inferior esquerdo da tela,

A)
B)
C)
D)
E)

Com o emprego dos recursos do Word 2010 BR, um funcionário do Poder Executivo do Município de Belo Horizonte
está digitando um texto. Nessa atividade, ele executou os
procedimentos abaixo descritos:
I- Selecionou o terceiro parágrafo e executou o atalho de teclado Ctrl + >.

Ctrl + Esc e Alt + Esc
Alt + Tab e Ctrl + Esc
Alt + Esc e Ctrl + Tab
Ctrl + Tab e Alt + Esc
Ctrl + Tab e Alt + Tab

aumento da fonte e alinhamento justificado
diminuição da fonte e alinhamento justificado
aumento da fonte e alinhamento centralizado
aumento do recuo e alinhamento centralizado
diminuição do recuo e alinhamento centralizado

Um internauta está utilizando o browser Internet Explorer 9
BR e o software de e-mail Thunderbird 9.0, num esquema
concorrente. No IE9BR, um ícone é utilizado quando se deseja adicionar, à Barra de Favoritos, o site exibido no browser
na tela do monitor. No Thunderbird 9.0, uma tecla de função
é utilizada quando se deseja receber todas as mensagens do
servidor, referentes à conta de e-mail atual. O ícone e a tecla
de função são, respectivamente:
A)

e F11

B)

e F5

C)

e F8

D)

e F5

E)

e F11

A planilha abaixo foi criada no Excel 2010 BR.

Na planilha, foram executados os procedimentos descritos a
seguir:
I -Em E6, foi inserida uma expressão que representa a multiplicação da referência em D6 pelo valor-base em E3, utilizando o conceito de referência absoluta. A partir de E6, fórmulas
semelhantes foram copiadas para E7, E8 e E9.
II - O valor mostrado em E10 foi obtido por meio do emprego
do ícone

sobre as células de E6 a E9.

As expressões inseridas nas células E9 e E10 foram, respectivamente:
A) =&E&3*D9 e =SOMA(E6:E9)
B) =&E&3*D9 e =SOMA(E6;E9)
C) =%E%3*D9 e =SOMA(E6:E9)
D) =$E$3*D9 e =SOMA(E6:E9)
E) =$E$3*D9 e =SOMA(E6;E9)
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16.

De acordo com a doutrina, o ato administrativo que aplica
uma sanção disciplinar é classificado, quanto aos efeitos, como:
A) geral
B) de gestão
C) pendente
D) constitutivo
E) enunciativo
17. Se a despesa total com pessoal do Poder Executivo Municipal ultrapassar os limites definidos em lei, o percentual excedente terá de ser eliminado. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite e o período máximo desse percentual relativo aos quadrimestres seguintes, para que se efetive a correção, corresponderão, respectivamente, a:
A) 50% - três
B) 54% - dois
C) 56% - três
D) 60% - dois
E) 60% - três
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18.

Considere a hipótese de o Município de Belo Horizonte desejar incentivar a edificação em determinada área da cidade e,
para isso, admita a utilização de terrenos públicos por particular. De acordo com as características descritas, tal uso se
dará mediante o seguinte instituto:
A) enfiteuse
B) cessão de uso
C) permissão de uso
D) concessão de direito real de uso
E) concessão de uso especial para fins de moradia

19.

Empresa prestadora de serviço de guarda e vigilância do tio
adotivo do Vice-Prefeito está em vias de firmar contrato com
o Município para atender às necessidades do Palácio, sede do
governo municipal. No momento de ser firmado o contrato,
a assessoria do Prefeito aponta dúvidas quanto à possibilidade de levar adiante a relação contratual, diante da averiguação
dos documentos da empresa por conta da proximidade de
vínculos afetivos com o Vice-Prefeito. Segundo a Lei Orgânica, e considerando a função do Vice-Prefeito, a validade da
contratação é entendida como:
A) anulável, subordinando-se à comprovação de preço de
mercado até dois meses após finda a sua função
B) anulável, subordinando-se à comprovação de preço de
mercado até o término da sua função
C) proibida, subsistindo a proibição até seis meses após
finda a sua função
D) permitida, inexistindo proibição a qualquer tempo
durante o seu mandato
E) proibida, subsistindo a proibição até doze meses após
finda a sua função

20.

Suponha que a Secretaria Municipal de Saúde queira alienar
500 macas de alumínio, avaliadas em cinquenta mil reais, já
que estas não mais são utilizadas nos Centros de Terapia
Intensiva dos hospitais públicos, por terem sido substituídas
por outras mais modernas com controle elétrico. A alienação
deverá ser feita mediante a seguinte modalidade de licitação:
A) tomada de preços
B) concorrência
C) convite
D) pregão
E) leilão

23.

Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o VicePresidente da República, salvo motivo de força maior, não
tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Segundo a
doutrina, o órgão que declara a vacância é o:
A) Conselho Nacional de Justiça
B) Supremo Tribunal Federal
C) Tribunal Superior Eleitoral
D) Congresso Nacional
E) Senado Federal

24.

O conceito de autonomia política municipal, para a doutrina,
está assentado nas seguintes duas capacidades:
A) auto-organização e autogoverno
B) autogoverno e autonomia financeira
C) auto-organização e autonomia normativa
D) autonomia normativa e auto-organização
E) autonomia administrativa e autonomia financeira

25.

A limitação ao direito de propriedade instituída em favor de
um serviço público configura a hipótese do seguinte instituto:
A) requisição
B) tombamento
C) desapropriação
D) ocupação temporária
E) servidão administrativa
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

26.

Professora da rede municipal de Belo Horizonte que está em
gozo de licença médica, a se encerrar em 10 dias, é nomeada
para o cargo efetivo de analista de políticas públicas em ato
devidamente publicado no Diário Oficial. De acordo com a
redação expressa no Estatuto do Servidor Público, o prazo
máximo, computada a sua prorrogação, para que a servidora
tome posse, é de:
A) 50 dias
B) 40 dias
C) 30 dias
D) 20 dias
E) 10 dias

27.

Servidor Público municipal é aprovado em concurso de Juiz
no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e exonerado, a pedido, em 14 de junho de 2011. Este servidor fará jus
à seguinte proporcionalidade no cálculo de seu décimo-terceiro salário:
A) 12/12
B) 7/12
C) 5/12
D) 4/12
E) 3/12

28.

Pablo, servidor efetivo que não faz atendimento ao público,
com formação de primeiro grau, lotado no almoxarifado da
Secretaria Municipal de Administração, acaba por praticar
má conduta durante o expediente. Nesse caso, o Estatuto do
Servidor Público de Belo Horizonte prevê a aplicação da seguinte pena:
A) demissão
B) reclusão
C) suspensão
D ) repreensão
E) advertência

DIREITO CONSTITUCIONAL

21.

22.

4

O Governador do Estado, após uma manifestação de fiéis na
porta do Palácio, fica sensibilizado e decide atender ao pleito,
subvencionando determinada igreja que passa por dificuldade
financeira devastadora. Segundo a Constituição Federal, esta
é uma competência estadual com a seguinte característica:
A) comum
B) vedada
C) exclusiva
D) reservada
E) concorrente
A exigência da condição de cidadania para que uma pessoa
seja autora de uma demanda judicial está vinculada ao seguinte writ:
A) mandado de segurança
B) ação civil pública
C) habeas corpus
D ) habeas data
E) ação popular
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29.

30.

Pedro, servidor municipal, convocado para prestar declaração perante a Corregedoria-Geral do Município, deixa de comparecer na data e hora marcadas. De acordo com o texto expresso do Estatuto do Servidor Público Municipal, por tal
omissão, ao referido servidor pode ser aplicada a seguinte
pena:
A) suspensão de 5 dias
B) suspensão de 10 dias
C) suspensão de 15 dias
D) multa fixada em 30% sobre 10 dias de trabalho
E) multa fixada em 50% sobre 5 dias de trabalho
De acordo com o estabelecido no Estatuto do Servidor, em
qualquer fase de qualquer dos procedimentos disciplinares
até a apresentação da defesa final, poderá ser praticado o
seguinte ato:
A) exame pericial
B) juntada de documento
C) oitiva de testemunha de defesa
D) oitiva de testemunha de acusação
E) diligências probatórias complementares

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

A diferença entre o Produto Nacional e o Produto Interno é o
seguinte agregado:
A) subsídio
B) depreciação
C) imposto direto
D) imposto indireto
E) renda líquida do exterior

32.

Uma economia, num determinado período, registrou os seguintes dados:

ESPECIFICAÇÃO
VALOR (unidades monetárias $)
Salário-família....................................................550
Lucros Retidos pelas Empresas.........................1.240
Receitas Imobiliárias do Governo..........................860
Renda Nacional.............................................15.600
Contribuições à Previdência Social.....................3.850
Impostos Diretos Pagos pelas Famílias..................780
Transferências Correntes do Governo.................1.130

34.

ESPECIFICAÇÃO
VALOR (unidades monetárias $)
Consumo Pessoal..............................................8.700
Consumo do Governo.......................................15.600
Investimento Interno Bruto..................................12.400
Exportações....................................................18.500
Importações.....................................................21.500

Pode-se afirmar que o valor da Demanda Global é:
A) $ 8.900
B) $ 9.600
C) $ 21.500
D) $ 33.700
E) $ 52.200
35. Verificando-se os dados abaixo, de uma economia, num certo
período de tempo:
ESPECIFICAÇÃO
VALOR (unidades monetárias $)
Produto Nacional Bruto a Preços de Mercado......................45. 800
Subsídios....................................................................6.320
Produto Nacional Bruto a Custo de Fatores.....................38.600

Pode-se verificar o seguinte valor para os Impostos Indiretos:
A) $ 16.450
B) $ 13.520
C) $ 8.200
D) $ 7.200
E) $ 2.680
36. Para fornecer liquidez no sistema financeiro internacional, o
Fundo Monetário Internacional se utiliza do seguinte instrumento:
A) senhoriagem
B) ouro monetário
C) haveres no exterior
D) direito especial de saque
E) posição de reservas no Fundo
37.

Numa economia, a Renda Nacional variou de $ 12.600 para
$ 68.600 e o investimento cresceu em $ 25.200. Pode-se
garantir que a propensão marginal a consumir corresponde a:
A) 77,2 %
B) 55,00 %
C) 45,00 %
D) 22,20 %
E) 12, 2 %

38.

O conceito de custo de oportunidade relaciona-se a recursos
e a necessidades da sociedade que são classificados, respectivamente, como:
A) limitados / limitadas
B) escassos / limitadas
C) ilimitados / ilimitadas
D ) escassos / escassas
E) escassos / ilimitadas

39.

Para que uma economia ofereça uma pauta de produção capaz de atender às exigências mínimas e às aspirações da sociedade, pela expansão de seus padrões de bem-estar material,
devem ser implementadas medidas relacionadas com o conceito de:
A) eficácia alocativa
B) eficácia produtiva
C) justiça distributiva
D) eficiência produtiva
E) ordenamento institucional

Constata-se que a Renda Pessoal Disponível alcança o seguinte valor:
A)
B)
C)
D)
E)
33.

$ 10.550
$ 11.130
$ 11.680
$ 11.760
$ 13.340

Considere as informações obtidas na contabilidade de um
sistema econômico, num certo período:

ESPECIFICAÇÃO
VALOR (unidades monetárias $)
Investimento Interno Bruto.....................................2.500
Poupança do Governo...........................................850
Poupança das Famílias..........................................320
Variação de Estoque..............................................970

Verifica-se que a Formação Bruta de Capital soma um total de:
A)
B)
C)
D)
E)

PREFEITURA
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$ 1.170
$ 2.140
$ 2.670
$ 3.350
$ 3.470

Uma economia registrou os dados a seguir relacionados, num
certo período de tempo:
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

6

O Plano Real implementado no Brasil na década de 1990,
visando combater o processo inflacionário promoveu, em uma
de suas fases, a indexação completa da economia, através do
seguinte instrumento:
A) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
B) Unidade de Referência Fiscal
C) Índice de Preços por Atacado
D) Unidade Real de Valor
E) Índice Geral de Preços
No século XX, foram registrados na economia brasileira
dois importantes fluxos migratórios: um deles promoveu
saída das pessoas do campo para as grandes cidades, em
decorrência da industrialização; o outro favoreceu a migração direcionada para as regiões onde novas terras eram incorporadas à produção agropecuária. O primeiro movimento descrito é denominado:
A) êxodo rural
B) urbanização
C) interiorização
D) regionalização
E) metropolização
Numa economia, um banco comercial recebeu depósito inicial no valor de $ 258.400. Considerando que as taxas de depósitos compulsório e voluntário totalizam 32%, conclui-se que
a criação de moeda pode alcançar o seguinte valor:
A) $ 807.500
B) $ 380.000
C) $ 220.588
D) $ 160.208
E) $ 82.600
De acordo com a Teoria Clássica, uma redução na oferta de
moeda desloca a curva da demanda de longo prazo para a
esquerda. Conclui-se que as consequências sobre o nível de
preço e sobre o nível de produto, respectivamente,
correspondem a:
A) redução / elevação
B) elevação / redução
C) redução / manutenção
D) elevação / manutenção
E) manutenção / elevação
Considere a situação em que a implementação de política
monetária expansiva é ineficaz em relação à renda. Conclui-se
que a elasticidade da demanda de moeda, em relação à taxa de
juros, apresenta a seguinte característica:
A) infinitamente inelástica
B) infinitamente elástica
C) menor que zero
D) maior que um
E) igual a um
O multiplicador dos gastos de uma economia aberta é inferior
ao de uma economia fechada. Pode-se concluir que o valor da
propensão marginal a importar é equivalente a:
A) igual a um
B) igual a zero
C) maior que um
D) maior que zero
E) menor que zero
Na situação de insuficiência de demanda privada no sistema
econômico, Keynes propõe a seguinte medida:
A) elevação do desemprego
B) redução dos gastos privados
C) elevação da carga tributária
D) elevação das transferências do governo
E) redução nos mecanismos de proteção sociais

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Uma expansão monetária, mantendo-se os preços constantes, deslocando-se a curva LM para a direita, provoca os
seguintes resultados sobre a taxa de juros, sobre a renda e
sobre a demanda por títulos, respectivamente:
A) redução / redução / redução
B) redução / redução / elevação
C) redução / elevação / elevação
D) elevação / elevação / redução
E) elevação / elevação / elevação
Pode-se constatar que uma expansão fiscal no exterior sobre
uma pequena economia aberta, em equilíbrio, provoca os seguintes efeitos sobre a taxa de juros mundial, sobre o investimento interno e sobre a poupança no exterior, respectivamente:
A) diminui / diminui / diminui
B) diminui / aumenta / diminui
C) aumenta / diminui / diminui
D) aumenta / diminui / aumenta
E) aumenta / aumenta / aumenta
Uma economia aberta, num determinado período de tempo,
registrou variação, na renda de equilíbrio, da ordem de
$ 36.000,00. Sabendo que a Propensão Marginal a Importar
era 0,1 e a variação na arrecadação de tributos registrou queda
de $ 8.000, conclui-se que a Propensão Marginal a Consumir,
no mesmo período, alcançou o valor de:
A) 0,10
B) 0,60
C) 0,75
D) 0,80
E) 0,90
O ponto ótimo do consumidor, quando alcança o maior nível
de satisfação de suas necessidades, é representado pelo ponto
em que a linha de restrição orçamentária tangencia a curva de:
A) indiferença
B) investimento
C) oferta agregada
D) demanda agregada
E) fronteira das possibilidades de produção
No longo prazo, de acordo com a Teoria Clássica, verifica-se
que o nível de produto é determinado pelas seguintes variáveis:
A) emprego, nível de preços e tecnologia
B) capital, emprego e nível de preços
C) capital, trabalho e nível de preços
D) emprego , trabalho e tecnologia
E) capital, trabalho e tecnologia
Observe os dados abaixo:

ESPECIFICAÇÃO
VALOR
Função de demanda por moeda.....................M/P = 2.400 – 240r
M = oferta de moeda.........................................M = 3.840
P = nível de preços..............................................P = 4

Pode-se concluir que a taxa de juros de equilíbrio ( r ) fixa-se
no seguinte percentual:
A) 3 %
B) 4,5 %
C) 5 %
D) 5,5 %
E) 6 %
53. A definição de valor de opção dos bens ambientais refere-se a:
A) preço dos recursos naturais, como os minérios
B) preservação do bem ambiental para uso futuro
C) utilização recreacional de um lago para prática de esportes
D) satisfação com a preservação de uma espécie animal
protegida
E) uso de utilização do recurso no presente para satisfação
das pessoas
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54.

55.

56.

Pode-se aplicar o conceito de externalidade à seguinte situação:
A) utilização de instrumentos econômicos a certos produtos,
com alteração no preço de mercado
B) desenvolvimento de novas tecnologias, em busca de
substitutos mais eficientes para os materiais esgotáveis
C) produção de uma empresa afeta o processo produtivo
de outras empresas ou pessoas, na ausência de transação
comercial entre elas
D) identificação dos custos decorrentes pela ação de certo
sistema de produção sobre outros, com imputação
dos custos ao projeto
E) garantia de reposição dos estoques da natureza por
processos naturais ou artificiais, com proteção à
capacidade regenerativa da natureza
A operação do sistema monetário que não afeta os meios de
pagamento é a seguinte:
A) resgate de depósitos de caderneta de poupança para
aquisição de CDBs
B) compra de títulos do Tesouro Nacional pelo Banco
Central
C) resgate de depósitos a prazo nos bancos comerciais
D) desconto de duplicatas nos bancos comerciais
E) depósito em caderneta de poupança

60.

O tipo de desemprego definido como decorrente de reajustes
ou movimentos setoriais ou regionais da estrutura produtiva
e do deslocamento da mão de obra é classificado como:
A) real
B) friccional
C) voluntário
D) temporário
E) involuntário

61.

Segundo Keynes, a taxa de desconto que iguala o fluxo de
receitas esperado ao custo do investimento denomina-se:
A) Eficiência Marginal do Capital
B) Produtividade Média do Capital
C) Produtividade Marginal do Capital
D) Eficiência Marginal do Investimento
E) Produtividade Marginal do Investimento

62.

A taxa de juros que iguala o fluxo de entradas de caixa com o
fluxo das saídas de caixa, num determinado período, conceitua
a seguinte taxa:
A) Real
B) Efetiva
C) Aparente
D) de Atratividade
E) Interna de Retorno

63.

Uma política fiscal interna expansionista provoca os seguintes efeitos sobre a poupança nacional, sobre a oferta de dólares e sobre a taxa real de câmbio, respectivamente:
A) redução / redução / elevação
B) redução / redução / não altera
C) redução, não altera / elevação
D) não altera / elevação / elevação
E) elevação / não altera / não altera

64.

O equilíbrio macroeconômico, segundo a Teoria Clássica, registra a seguinte proposição:
A) flexibilidade de preços e remunerações
B) possibilidade de equilíbrio com desemprego
C) desigualdade entre poupança e investimento
D) viabilidade de produtividade marginal do trabalho negativa
E) exigência de possíveis correções induzidas pelos
desequilíbrios parciais

65.

A representação gráfica que ilustra a relação negativa entre a
taxa de inflação e a taxa de desemprego, no curto prazo, denomina-se Curva de:
A) Lorenz
B) Pareto
C) Phillips
D) Fischer
E) Friedman

66.

A moeda fiduciária é representada por:
A) certificados desprovidos de regulamentação de emissão
pelos poderes públicos
B) papel-moeda provocador da materialização dos meios
de pagamento
C) notas bancárias em circulação por simples operação
de crédito
D) certificados emitidos lastreados por encaixe metálico
integral
E) notas bancárias de baixo risco

Uma economia registrou os dados a seguir especificados:

ESPECIFICAÇÃO
VALOR ( unidades monetárias $ )
Renda Nacional Nominal............................ 8.000
Meios de Pagamento................................. 2.000

Verifica-se que o valor da velocidade renda da moeda
corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)
57.

58.

59.

1/2
1/4
3/4
2
4

Os clássicos enunciam que o salário real corresponde ao acréscimo do consumo de bens para cada adicional de trabalho, o
que representa o conceito de:
A) produtividade marginal do trabalho crescente
B) custo de oportunidade de lazer
C) utilidade marginal do trabalho
D) vantagem comparativa
E) taxa de sacrifício
De acordo com os clássicos, o aumento dos gastos públicos
provoca as seguintes alterações na taxa de juros, no investimento privado e no consumo, respectivamente:
A) redução / redução / redução
B) redução / elevação / redução
C) elevação / redução / redução
D) elevação / redução / elevação
E) elevação / elevação / elevação
O autor do enunciado que não prevê demanda de moeda pelo
motivo transação, não supondo algum tipo de especulação
financeira, denomina-se:
A) Say
B) Mundell
C) Fleming
D ) Malthus
E) Adam Smith
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67.

A mudança da economia de subsistência para uma cidade
monocêntrica com total especialização do solo ocorre quando
os custos dos deslocamentos e quando a intensidade das comunicações apresentam, respectivamente, os seguintes comportamentos:
A) redução / elevação
B) elevação / redução
C) não se altera / redução
D) redução / não se altera
E) elevação / não se altera

68.

O deslocamento das fronteiras de produção é fortemente dependente do seguinte elemento:
A) endividamento externo
B) fluxo de capital inexigível
C) formação bruta de capital fixo
D) diminuição dos esforços sociais de acumulação
E) redução das transferências unilaterais do governo

69.

70.

71.

72.

Considere a afirmação de que maior propensão da sociedade
a poupar poderá quebrar o ritmo da procura agregada,
desmotivando novos investimentos em expansão da produção, podendo o crescimento da prosperidade e da economia
serem impactados para baixo. Essa afirmação está relacionada a:
A) Princípio da Ampliação da Demanda Derivada
B) Princípio da Procura Efetiva
C) Paradoxo da Estabilidade
D) Paradoxo da Frugalidade
E) Armadilha da Liquidez
A atividade, dentre as citadas abaixo, classificada como primária da produção é:
A) construção
B) armazenagem
C) reflorestamento
D) seguridade social
E) indústria extrativa
O espaço geométrico que mostra a relação entre renda e taxa
de juros que se estabelece no mercado de bens e serviços
representa a seguinte Curva:
A) investimento
B) da demanda
C) da oferta
D) LM
E) IS

O Produto Interno Bruto de uma economia aumentou para $
62.700. Sabendo-se que o índice geral de preços aumentou em
4,5 %, constata-se que o Produto Interno Bruto real é avaliado em:
A) $ 13.933
B) $ 28.215
C) $ 43.241
D) $ 60.000
E) $ 65.521

74.

A denominação do mercado para um insumo que se caracteriza por grande número de vendedores e um só comprador é:
A) concorrência monopolística
B) concorrência perfeita
C) oligopsônio
D) monopsônio
E) oligopólio

75.

Num certo período de tempo, uma economia hipotética apresentou os seguintes dados:

ESPECIFICAÇÃO
VALOR
Função Consumo............................................C = 30 + 0,75Y
Transferências do Governo...............................R = 600
Despesas Governamentais...............................G = 800
Função Imposto...............................................T = 20 + 0,2 Y
Investimento....................................................I = 735

Pode-se concluir que o nível de renda de equilíbrio registra o
seguinte valor:
A)
B)
C)
D)
E)

Constata-se que o Índice de Carga Tributária Líquida se fixa
no percentual de:
A)
B)
C)
D)
E)

66,60 %
60,00 %
50,56 %
40,00 %
34,40 %

1220
850
800
600
122

76.

Uma economia, num determinado período de tempo, apresenta as equações da Oferta e da Demanda representadas,
respectivamente, por S = 6P e D = 1350 – 4P . Sabendo-se
que a quantidade de equilíbrio no mercado é 738, conclui-se
que o Governo instituiu imposto T sobre os compradores no
valor de:
A) 738
B) 492
C) 240
D) 123
E) 120

77.

No curto prazo, um determinado custo aumenta em função
do aumento das quantidades produzidas, mas não na mesma
proporção, iniciando com aumentos menos que proporcionais e retribuições crescentes. A partir de certo nível, no entanto, os aumentos passam a ser mais que proporcionais,
levando a retribuições decrescentes. O comportamento descrito caracteriza o seguinte custo:
A) variável médio
B) variável total
C) total médio
D) fixo médio
E) marginal

78.

No Sistema Financeiro Nacional, a função de fixar as diretrizes no sentido de regular o valor externo da moeda, o equilíbrio do balanço de pagamentos e a utilização dos recursos em
moeda estrangeira cabe à seguinte instituição:
A) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
B) Conselho Monetário Nacional
C) Caixa Econômica Federal
D) Banco Central do Brasil
E) Banco do Brasil

Uma economia apresenta os seguintes dados num certo período de tempo:

ESPECIFICAÇÃO
VALOR (unidades monetárias $)
Produto Interno Bruto a Preços de Mercado.................................... 18.000
Impostos Indiretos................................................................... 4.400
Impostos Diretos..................................................................... 4.800
Subsídios do Governo a Empresas Privadas........................................ 500
Transferências do Governo às Famílias..................................... 1.200
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79.

A parcela de dívida pública que omite o financiamento do
setor público externo e do resto do sistema bancário, fornecedores e empreiteiros e é financiada pelas autoridades monetárias caracteriza o seguinte déficit:
A) operacional
B) primário
C) de caixa
D) nominal
E) fiscal

PREFEITURA
BELO HORIZONTE

80.

Krugman demonstrou que as condições específicas para a
aglomeração apresentam, como fator determinante, o valor
dos custos de:
A) terra
B) habitação
C) tecnologia
D) transporte
E) mão de obra
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ATENÇÃO
O caderno de questões contém 80(oitenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) alternativas (A,B,C,D,E), organizadas da seguinte forma:
de 01 a 10 - Português; de 11 a 15 - Informática; de 16 a 20 - Direito
Administrativo; de 21 a 25 - Direito Constitucional; de 26 a 30 - Legislação Municipal e
CONHECIMENTOS GERAIS:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

de 31 a 80 - Específica.

INSTRUÇÕES
1. A duração da prova é de 4 (quatro) horas , considerando, inclusive, a marcação do Cartão de Respostas.
Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo.
2. Ao ser dado o sinal de início da prova verifique se a prova é para o cargo para o qual concorre, confira,
também, a numeração das questões e a paginação. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal de sala.
3. Verifique, no Cartão de Respostas, se seu nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento
estão corretos. Caso contrário, comunique ao fiscal de sala.
4. O Caderno de Questões poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no
Cartão de Respostas serão objeto de correção.
5. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
6. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
→não haverá substituição por erro do candidato;
→não deixar de assinar no campo próprio;
→não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
→a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,
o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
→outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição do Cartão de
Respostas;
→será atribuída pontuação zero à questão que contiver mais de uma ou nenhuma resposta assinalada, ou
que contiver emenda ou rasura.
7. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.
8. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova.
9. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões.
10. Você poderá anotar suas respostas em área específica do Caderno de Questões, destacá-la e levar consigo.
11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
12. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e o Cartão de
Respostas.
Não esqueça seu documento de identidade.
Boa Prova!

