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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 07. 

 
Um mundo transparente 

Roberto Damatta 
 
Li uma vez uma lenda na qual se contava o seguinte: 1 

Um gênio descobriu o poder da comunicação pelo pensamento. No início, foi uma delícia poder falar sem sons – sem gemidos, 2 

lágrimas, sussurros e sorrisos. Como no cinema mudo, as pessoas exultavam com o fato de comunicar-se pelo cérebro. Bastava 3 

pensar numa pessoa e, pronto! – fazia-se o contato. [...] 4 

O pensamento – invisível e inaudível, sinuoso, permanente, incontrolável e invasivo como uma enchente – tornava a 5 

compreensão entre os seres humanos um ato absoluto. E, justamente por isso, ele impedia tudo, principalmente os sentimentos. Os 6 

primeiros a serem liquidados foram atos fundamentais: o fingir, o disfarçar e o mentir. E, sem poder mentir, houve uma tal sinceridade 7 

que a individualidade, com suas escolhas e seus planos essencialmente secretos; as paixões, com suas fúrias, inibições e gozos; e 8 

as esperanças, com suas expectativas, desvaneceram-se. E assim muita gente se matou, especialmente no governo, nas igrejas e 9 

na universidade. Muitos isolaram-se em casas com paredes de chumbo que, descobriu-se, tornavam fracas as ondas mentais, 10 

diminuindo, mas infelizmente não impedindo, a telepatia e a tragicomédia de um entendimento total, completo e absoluto. 11 

Em poucos anos, o drama que é justamente o que jaz eternamente entre o dito e o não dito; o que fica encerrado dentro de 12 

cada qual sem ruído ou palavra; ou o que se transforma em silêncio ou suspiro reprimido, tornou-se coisa do passado, e as pessoas 13 

ficaram muito amargas e tristes porque não havia mais a distinção entre o manifesto e o oculto, de modo que a comédia e o riso 14 

ficaram escassos. E, sem riso e comédia, sumiram igualmente as lágrimas e o choro, pois não havia mais o que se poderia exprimir 15 

além dos pensamentos. Ou melhor, sem as palavras e os seus sons, não havia mais a vontade de exprimir sentimentos, os quais 16 

dependiam exatamente das palavras, pois, como se sabe, nenhuma sentença verbal ou canto traduz uma amizade, um desejo, um 17 

perdão, uma bênção, um ódio ou uma esperança. Sem sons, o ato de dar, de receber e de retribuir palavras, músicas, brindes, beijos 18 

e presentes sumiu. As descontinuidades entre os sons foram suprimidas pelas continuidades dos pensamentos, o que fez com que 19 

a humanidade fosse atingida por um enorme silêncio, pois ninguém precisava produzir sons para implorar, dar, perdoar, perguntar, 20 

discutir, rir, protestar ou jogar conversa fora. Viviam todos num silêncio profundo lançando mensagens telepáticas uns aos outros e, 21 

quando souberam que seus ancestrais usavam da fala para a comunicação, ficaram intrigados e com inveja. Foram ouvir o mar e 22 

os ventos cujos sons lhes pareceram encantadores. 23 

Como todas as portas humanas, a novidade da telepatia também trouxe seus problemas, pois o pensamento decorria de 24 

línguas naturais que eram variadas, mas que, com a evolução da comunicação pelo pensamento, perderam seus lastros, suas 25 

concretudes e suas diferenças. Agora ninguém podia dizer aquilo que só poderia ser dito em inglês, alemão, russo, português, tupi 26 

ou chinês. A universalização absoluta do telepático produziu uma perda irreparável nos modos de dizer porque o pensamento puro 27 

se fazia numa só língua: uma espécie de Esperanto que juntava todos os idiomas vivos e mortos, antigos e modernos, mas que não 28 

era língua nenhuma. Dizem que a partir da telepatia, a poesia, a literatura, a música e os mitos acabaram. 29 

E os homens, como sempre, arrependeram-se e pediram de volta as suas línguas antigas que permitiam o milagre das 30 

compreensões sempre incompreendidas. Mas era tarde demais. 31 
 

(Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,um-mundo-transparente-,1068646,0.htm>. Acesso em 23 nov. 2013.) 

 
01 - Assinale a alternativa que expressa adequadamente o tema abordado na lenda narrada por Damatta. 
 

a) A superação das dificuldades de comunicação entre os seres humanos. 
b) A importância da racionalidade na interação. 
►c) A imperfeição das línguas como fundamento para a cultura humana. 
d) A comunicação total como solução dos conflitos entre as pessoas. 

 
**02 - Segundo o texto, foram consequências da nova forma de comunicação entre os seres humanos: 
 

1. A impossibilidade de ocultar os pensamentos. 
2. O desaparecimento do humor. 
3. O acirramento da diversidade cultural. 
4. A sobreposição da racionalidade sobre os sentimentos. 
5. A consciência de que muita coisa se perdeu junto com o desaparecimento das línguas. 

 

Estão corretos os itens: 
 

a) 1, 2 e 3 apenas. 
b) 2, 3 e 4 apenas. 
►c) 1, 4 e 5 apenas. 
d) 1, 2, 4 e 5 apenas. 

 
03 - As alternativas a seguir indicam os antecedentes de algumas formas pronominais empregadas no texto. Assinale a 

INCORRETA. 
 

a) “isso” (linha 6)  “tornava a compreensão entre os seres humanos um ato absoluto”. 

b) “seus” (linha 8)  “a individualidade”. 

►c) “o que” (linha 19)  “as descontinuidades”. 

d) “seus” (linha 22)  “todos”. 
 
** – Questão com resposta alterada. 
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04 - As expressões “porque” (linha 14), “ou melhor” (linha 16), “como” (linha 17) e “pois” (linha 20) estabelecem entre os 
enunciados do texto, respectivamente, as seguintes relações de sentido: 

 

►a) Explicação, retificação, conformidade, explicação. 
b) Causalidade, explicação, comparação, explicação. 
c) Comparação, exemplificação, conformidade, causalidade. 
d) Exemplificação, retificação, comparação, retificação. 

 
05 - O predicado “tornou-se coisa do passado” (linha 13) tem como sujeito: 
 

►a) o drama. 
b) o dito e o não dito. 
c) ruído ou palavra. 
d) suspiro reprimido. 

 
06 - “Foram ouvir o mar e os ventos cujos sons lhes pareceram encantadores”. O autor optou pelo pronome relativo “cujos” 

na construção dessa frase, porém ele poderia ter escolhido outras formas com sentido equivalente e igualmente 
corretas. Assinale a alternativa correta e que mantém o sentido original. 

 

a) Foram ouvir o mar e os ventos que os sons lhes pareceram encantadores. 
b) Foram ouvir o mar e os ventos de onde os sons lhes pareceram encantadores. 
►c) Foram ouvir o mar e os ventos dos quais os sons lhes pareceram encantadores. 
d) Foram ouvir o mar e os ventos de que os sons lhes pareceram encantadores. 

 
07 - “Muitos isolaram-se em casas com paredes de chumbo que, descobriu-se, tornavam fracas as ondas mentais, 

diminuindo, mas infelizmente não impedindo, a telepatia e a tragicomédia de um entendimento total, completo e 
absoluto.” 
 

Sobre as relações sintáticas do período acima, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O trecho “a telepatia e a tragicomédia de um entendimento total, completo e absoluto” funciona como 
complemento tanto de “diminuindo” quanto de “impedindo”. 

2. O pronome “que” tem como antecedente “paredes de chumbo”. 
3. O trecho “que, descobriu-se” constitui uma oração. 
4. Tanto em “isolaram-se” quanto em “descobriu-se”, o pronome “se” indica impessoalidade. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
A charge a seguir é referência para as questões 08 e 09. 
 

 
 

 
08 - O efeito de humor da charge decorre da resposta que 

o segundo personagem dá à pergunta que lhe foi feita. 
Relacionando essa resposta com a pergunta e o título 
da charge, é correto afirmar: 

 

a) A resposta mostra um equívoco na aplicação das 
novas regras de acentuação, pois as palavras 
“deputado” e “castelinho” não eram acentuadas 
antes da reforma. 

b) Há um equívoco na resposta, uma vez que o nome 
do deputado não pode ter perdido o acento, pois a 
ortografia oficial não afeta os nomes próprios. 

c) A resposta mostra um deslocamento, pois o uso do 
interrogativo “o que” pressupõe que a resposta não 
seria uma pessoa. 

►d) O efeito de humor decorre da dualidade na 
interpretação de “perdeu o acento”. 

 
09 - Considere a pergunta do primeiro personagem – “Além de voo e ideia, o que mais perdeu o acento?” – e assinale a 

alternativa que apresenta uma resposta INCORRETA à questão: 
 

a) Algumas formas verbais no plural, como leem e veem. 
b) Palavras como paranoia e jiboia. 
►c) Palavras como aneis e anzois. 
d) Todas as palavras que eram grafadas com trema. 

 
  

 

 
 

(http://www.leoquintino.com.br/media/a/charge-reforma-ortografica. 
Acesso em 23 nov. 2013.) 
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O texto a seguir é referência para as questões 10 a 12. 
 

Até fazia sentido, uma década atrás, concentrar em português e matemática os esforços para estancar a perda de qualidade 
nas redes públicas de educação no Brasil. São pré-requisitos básicos, inclusive para o aprendizado de ciências – o que não implica 
dizer que estas sejam menos fundamentais. 

Não são. A complexidade crescente na esfera da produção, mesmo no setor agrícola, exige hoje de cada trabalhador uma 
familiaridade com a verificação de dados e com o método hipotético-dedutivo que só um bom ensino de ciências pode prover. 

Um primeiro passo para pôr a educação científica no radar foi dado na semana passada. Como informou o jornal "O Globo", 
quase 85 mil alunos dos níveis fundamental e médio realizaram um exame de ciências como parte da Prova Brasil e da Avaliação 
Nacional da Educação Básica, além da tradicional avaliação nas áreas de matemática e leitura. [...] 

Toda a dificuldade enfrentada para melhorar a educação pública no Brasil, nas duas últimas décadas, tornou evidente que 
avaliações são condição necessária para elevar seu nível, mas insuficiente. Sem medidas estruturais, como a requalificação dos 
professores e a valorização da carreira docente (aliando ganhos salariais, bônus e cobrança de desempenho), o país nunca dará o 
salto necessário. 

É na formação de professores de ciências, de resto, que desponta a crise mais grave. Só de física e química a educação 
básica tem déficit de 100 mil docentes com formação específica (quase 90% dão aulas nessas disciplinas sem diploma na área). 

A avaliação em ciências vai revelar com maior clareza as fraquezas dos estudantes brasileiros nessas matérias. O passo 
seguinte, e necessário, será eliminá-las. 

 
(Editorial: Ciência Básica. Folha de S. Paulo. 25 nov. 2013.) 

 

 
10 - A partir do texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Não basta avaliar o ensino de ciências no Brasil, é preciso também melhorá-lo através de medidas como a 
qualificação dos professores. 

2. A ênfase na melhoria da qualidade do ensino de português e matemática, implementada há dez anos, foi um 
equívoco. 

3. O conhecimento de português e matemática é condição necessária para o aprendizado de ciências. 
4. A inclusão das ciências na avaliação do ensino básico é inócua e deveria ser substituída pela valorização da 

carreira docente. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
11 - “Toda a dificuldade enfrentada para melhorar a educação pública no Brasil, nas duas últimas décadas, tornou evidente 

que avaliações são condição necessária para elevar seu nível, mas insuficiente.” 
 

Se em uma reformulação da frase acima, as palavras “dificuldade” e “condição” forem substituídas pelas formas no 
plural, quantas palavras mais devem ser alteradas pela aplicação das regras de concordância nominal e verbal? 

 

a) 5 palavras. 
►b) 6 palavras. 
c) 7 palavras. 
d) 8 palavras. 

 

 
12 - A expressão “uma década atrás” poderia ser substituída, sem prejuízo gramatical ou de sentido, por: 
 

a) a uma década. 
b) à uma década. 
►c) há uma década. 
d) houve uma década. 
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O texto a seguir é referência para as questões 13 a 20. 
 

Também somos o chumbo das balas 
 

Você está na sala assistindo à TV. Ou está no restaurante, com seus amigos. Ou está voltando para casa depois de um dia 1 

de trabalho. Você ouve tiros, você ouve bombas, você ouve gritos. Você olha e vê a polícia militar ocupando o seu bairro, a sua rua. 2 

É difícil enxergar, por causa das bombas de gás lacrimogêneo, o que aumenta o seu medo. Logo, você está sem luz, _______ a 3 

polícia atirou nos transformadores. O garçom que o atendia cai morto com uma bala na cabeça. O adolescente que você conhece 4 

desde pequeno cai morto. Um motorista está dirigindo a sua van e cai ferido por um tiro. Agora você está aterrorizado. Os gri tos 5 

soam cada vez mais perto e você ouve a porta da casa do seu vizinho ser arrombada por policiais, que quebram tudo, gritam com 6 

ele e com sua família. Em seguida você vê os policiais saírem arrastando um saco preto. E sabe que é o seu vizinho dentro dele. 7 

_______? Você não pergunta o _______, do contrário será o próximo a ser esculachado, a ter todos os seus bens, duramente 8 

conquistados com trabalho, destruídos. Se você está em casa, não pode sair. Se você está na rua, não pode entrar. 9 

O que você faz? 10 

Nada. 11 

Você não faz nada porque não aconteceu com você. Você não faz nada especialmente porque se sente a salvo, porque sabe 12 

que não apenas não aconteceu, como não acontecerá com você. Não aconteceu e não acontecerá no seu bairro. Isso só acontece 13 

na favela, com os outros, aqueles que trabalham para você em serviços mal remunerados. 14 

Aconteceu na Nova Holanda, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, na segunda-feira passada (24/6). Com a justificativa 15 

de que pessoas se aproveitavam da manifestação que ocorria na Avenida Brasil – o nome sempre tão simbólico – para fazer arrastão, 16 

policiais ocuparam a favela. (...). Saldo final: 10 mortos, entre eles “três moradores inocentes”. 17 

Os brasileiros foram às ruas, algo de profundo mudou nas últimas semanas, tão profundo que levaremos muito tempo para 18 

compreender. Mas algo de ainda mais profundo não mudou. E, se esse algo ainda mais profundo não mudar, nenhuma outra 19 

mudança terá o peso de uma transformação, _______ nenhuma terá sido capaz de superar o fosso de uma sociedade desigual. A 20 

desigualdade que se perpetua no concreto da vida cotidiana começa e persiste na cabeça de cada um. 21 

(...) 22 

Quando a polícia paulista reprimiu com violência os manifestantes de 13 de junho, provocando uma ampliação dos 23 

movimentos de protesto não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, houve um choque da classe média porque, dessa vez, muitos 24 

daqueles que foram atingidos por balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo eram seus filhos, irmãos e amigos. Como era 25 

possível que isso acontecesse? 26 

(...) 27 

É preciso que a classe média se olhe no espelho, se existe mesmo o desejo real de mudança. É preciso que se olhe no 28 

espelho para encarar sua alma deformada. E perceber que essa polícia reflete pelo menos uma de suas faces. Parece óbvio, do 29 

contrário essa polícia não seguiria existindo e agindo impunemente, mas às vezes o óbvio é esquecido em nome da conveniência.30 
 

(Eliane Brum, Revista Época, 03/07/2013. Disponível em: <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/eliane-brum/noticia/2013/07/tambem-somos-o-
bchumbo-das-balasb.html>, acesso em 20 ago. 13). 

 
13 - Assinale a sequência que completa correta e respectivamente as lacunas do texto. 
 

►a) porque – por quê – porquê – porque. 
b) por que – por quê – porquê – por que. 
c) porquê – porquê – porquê – por que. 
d) por quê – porque – por que – porque. 

 
14 - Identifique as seguintes afirmativas acerca do primeiro parágrafo como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

(   ) Apresenta uma sequência de fatos, o que qualifica o texto como narrativo. 
(   ) Há nele um plano de hipóteses que são confirmadas ao final do texto. 
(   ) O recurso da repetição é nele explorado com finalidade estilística. 
(   ) Os fatos são apresentados em ordem crescente de gravidade. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
►c) F – F – V – V. 

d) V – V – F – F. 
 
15 - Assinale a alternativa cuja afirmação é autorizada pela leitura do texto. 
 

a) A ida dos brasileiros às ruas acolheu os protestos contra a morte dos “três moradores inocentes” do Complexo da Maré. 
►b) Há, no texto, a apresentação de um paradoxo entre o comportamento dos brasileiros que foram às ruas “nas últimas 

semanas” e o do segmento que está representado no primeiro parágrafo. 
c) O texto compara “moradores inocentes”, os quais são alvo de morte em confronto com a polícia, a trabalhadores que têm 

seus bens destruídos, dentro de suas casas. 
d) O segmento da população que está sujeito a atos de violência não tem contato com o segmento imune a esses mesmos 

atos. 
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16 - A partir da leitura do texto, é correto afirmar: 
 

a) A pergunta “Como era possível que isso acontecesse?” (linhas 25 e 26) expressa o espanto da autora diante das ações 
da polícia no dia 13 de junho. 

►b) A classe média faz parte do “nós” indiretamente referido no título, do qual se diz, figurativamente, que também é “o chumbo 
das balas”. 

c) As atitudes da classe média em relação ao evento do Complexo da Maré e ao evento de 13 de junho foram análogas. 
d) A formas de violência no Rio atingem segmentos da população diferentes daqueles atingidos pela violência em São Paulo. 

 
17 - Assinale a alternativa que apresenta uma expressão com sentido conotativo, ou seja, que sugere sentido que vai além 

do literal. 
 

a) “É difícil enxergar, por causa das bombas de gás lacrimogêneo, o que aumenta o seu medo”. (linha 3) 
b) “Você vê os policiais saírem arrastando um saco preto”. (linha 7) 
c) “Os brasileiros foram às ruas, algo de profundo mudou nas últimas semanas, tão profundo que levaremos muito tempo 

para compreender”. (linhas 18 e 19) 
►d) “A desigualdade que se perpetua no concreto da vida cotidiana começa e persiste na cabeça de cada um”. (linhas 20 e 21). 

 
18 - Na frase “Com a justificativa de que pessoas se aproveitavam da manifestação...”, a presença da preposição 

sublinhada atende a princípios da norma padrão com relação à regência verbal. Assinale a alternativa em que esse 
mesmo princípio NÃO está sendo atendido. 

 

a) Esses são os recursos que o Estado disponibiliza para a manutenção das escolas. 
b) É dessas atitudes que discordo. 
►c) O esporte que gosto não é, de todos, o mais popular. 
d) Não há dúvidas de que a melhor opção, neste momento, é esta. 

 
19 - “O pronome seu significa segunda pessoa do discurso só – e apenas só – nas situações de diálogo (real ou hipotético)” 

(adaptado de Maria Marta Pereira Scherre, 2005, p. 96). A respeito dessa definição, considere os seguintes usos do 
pronome possessivo no texto: 

 

1. “Você olha e vê a polícia militar ocupando o seu bairro, a sua rua”. (linha 2) 
2. “Um motorista está dirigindo a sua van”. (linha 5) 
3. “e você ouve a porta da casa do seu vizinho”. (linha 6) 
4. “do contrário será o próximo a ser esculachado, a ter todos os seus bens (...) destruídos”. (linhas 8 e 9) 

 

Correspondem à definição acima as formas pronominais sublinhadas nos itens: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 3 e 4 apenas. 
►c) 1, 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2, 3 e 4. 
 

20 - Sobre relações referenciais construídas no texto, é correto afirmar: 
 

a) No período “Você não faz nada porque não aconteceu com você” (linha 12), está implícita a repetição do pronome “nada” 
após “aconteceu”. 

b) O referente de “outros” e de “aqueles que trabalham para você em serviços mal remunerados” (linha 14) não coincidem 
na ordem da realidade. 

c) O pronome “isso” em “Isso só acontece na favela” (linhas 13 e 14) refere-se ao fato de “você não fazer nada porque não 
aconteceu com você”. (linha 12) 

►d) O pronome indefinido “nenhuma” (linha 20) implica a supressão do substantivo “mudança”. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 
 

 
21 - Sobre conceitos de informática, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Hardware é um conjunto de protocolos, memória principal e componentes eletrônicos com os quais são 
construídos os computadores e equipamentos periféricos. 

2. Software é um conjunto de programas, procedimentos e documentação que permitem usufruir da capacidade de 
processamento fornecida pelo hardware. 

3. Memória Principal é um conjunto de circuitos de apoio ao processador presentes numa placa-mãe, cuja qualidade 
influi diretamente na qualidade e no desempenho do computador. 

4. Programa é um roteiro que orienta o computador, mostrando-lhe a sequência de operações necessárias para 
executar uma determinada tarefa. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.  
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22 - Unidades de Entrada e Saída são dispositivos conectados a um computador que possibilitam a comunicação do 

computador com o mundo externo. Assinale a alternativa que exemplifica um dispositivo de entrada. 
 

a) Cabo de força. 
b) Monitor. 
c) Plotter. 
►d) Teclado. 

 
23 - Identifique como verdadeiros (V) os Sistemas Operacionais encontrados no mercado e como falsos (F) os demais: 
 

(   ) Windows Vista 
(   ) OS/2 
(   ) Unix 
(   ) iTunes 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
b) F – F – V – F. 
►c) V – V – V – F. 

d) F – V – F – V. 
 
24 - Com relação ao MS Excel, considerando a fórmula =$A$1*B1, é correto afirmar: 
 

a) Está sintaticamente errada. 
b) O conteúdo de A1 será expresso em valores monetários. 
►c) Ao copiar células, o Excel sempre referenciará à célula A1. 

d) Haverá a multiplicação de B1 pela conversão do conteúdo da A1 de formato texto para numérico. 
 
25 - Sobre correios eletrônicos, assinale a alternativa correta. 
 

a) O controle sobre o conteúdo das mensagens transmitidas via e-mail no Brasil é feita pela RNP. 
►b) O formato padrão dos endereços na Internet possui duas sequências de caracteres separadas pelo símbolo @. 

c) O conjunto de regras de convivência da comunidade formada por usuários de correio eletrônico recebe o nome de Netflix. 
d) O serviço de rede que permite a comunicação entre duas ou mais pessoas, através de computadores, recebe o nome de 

browser. 
 
26 - Um Firewall deve ser utilizado: 
 

►a) para evitar que os usuários acessem serviços ou arquivos indevidos em redes corporativas, além de ter o controle sobre 

as ações realizadas na rede, sendo possível até mesmo descobrir qual usuário as efetuou. 
b) para realizar cópias de segurança em computadores pessoais ou redes corporativas, além de bloquear portas que 

eventualmente sejam utilizadas por hackers. 
c) para rastrear arquivos e programas instalados em computadores pessoais ou redes corporativas, além de apagar vírus e 

spywares que por ventura tenham infectado os equipamentos, sendo possível até mesmo recuperar arquivos danificados. 
d) para instalar somente programas autorizados pelo administrador da rede corporativa, além de configurar o acesso dos 

usuários nos aplicativos disponibilizados na rede, sendo possível até mesmo definir o tempo de uso. 
 

27 - Ataques costumam ocorrer na internet com diversos objetivos, visando diferentes alvos e usando variadas técnicas. 
Sobre formas de ataque na internet, assinale a alternativa correta. 

 

a) Spam é um conjunto de programas e técnicas que permitem esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro 
código malicioso em um computador comprometido. 

b) Bot é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador 
para computador. 

c) Worm é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado 
remotamente. 

►d) Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para 

terceiros. 
 

28 - Identifique como verdadeiros (V) os exemplos de buscadores de informações disponíveis na internet e como falsos (F) 
os demais. 

 

(   ) Ask 
(   ) Bing 
(   ) Google 
(   ) Yahoo! 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – V. 

b) V – F – V – F. 
c) F – V – F – V. 
d) F – F – V – V.  
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29 - Sobre conceitos de internet, assinale a alternativa correta. 
 

a) WWW é a sigla para Wisp World Web. 
b) URL é um protocolo de comunicação entre computadores. 
►c) FTP é um protocolo para transferência de arquivos entre computadores. 

d) HTTP é uma linguagem utilizada para definir hipertextos e páginas da internet. 
 
30 - Com fundamento nos artigos 60 e seguintes da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que dispõem 

acerca do direito à profissionalização e à proteção do trabalho, é INCORRETO afirmar: 
 

►a) Ao adolescente é permitido o trabalho noturno, com autorização dos pais ou do seu representante legal, desde que não 
prejudique o acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. 

b) Considera-se trabalho noturno, para o adolescente, o horário compreendido entre as 22:00 horas de um dia e as 5:00 horas 
do dia seguinte. 

c) Ainda que com a autorização dos pais, ou do seu representante legal, é vedado ao adolescente trabalho em locais 
perigosos, insalubres ou penosos. 

d) A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho 
não desfigura o caráter educativo. 

 
31 - Na parte preliminar da Lei 8.069/90, considera-se dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. Sobre o assunto, considere as seguintes garantias: 

 

1. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
2. Precedência de atendimento nos serviços públicos e privados ou de relevância pública. 
3. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 
4. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

 

A garantia de prioridade à Criança e ao Adolescente compreende: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
►b) 1, 3 e 4 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
 

32 - Com fundamento na Lei 8.069/90, assinale a alternativa correta. 
 

a) Considera-se criança, para os efeitos da Lei 8.069, a pessoa até 14 anos de idade incompletos, e adolescente aquele 
entre 14 e 18 anos de idade. 

b) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados 
ao Ministério Público Estadual, sem prejuízo de outras providências legais. 

►c) A colocação da criança ou adolescente em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, sendo que a 
colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. 

d) A falta ou carência de recursos materiais, a depender da gravidade, constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão 
do poder familiar. 

 
33 - Com base no disposto na Seção III da Lei 8.069 que trata “da família substituta”, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao 
seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 

2. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária competente, ou quando a 
medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros 
não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos. 

3. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. 
4. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a 

forma de guarda, tutela ou adoção, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
34 - Acerca da divisão dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A função típica do poder executivo é administrar a coisa pública, enquanto que a do legislativo é legislar e fiscalizar e a do 
Judiciário, julgar. 

b) Os Ministros do STF são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta 
do Senado Federal. 

►c) A ordem sucessória do presidente da República é: vice-presidente da República; presidente do Congresso Nacional e 
presidente do Supremo Tribunal Federal. 

d) Em caso de morte do presidente e do vice após cumpridos dois anos de mandato, convoca-se nova eleição, para 
cumprimento do restante do período para completar os 4 anos.  
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35 - Sobre as formas de participação política da sociedade, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Referendo é uma consulta com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo de acentuada relevância, de 
modo a aprovar ou rejeitar as opções que lhe são propostas; enquanto que plebiscito é uma consulta ao povo 
após a lei ser constituída, em que o povo aprova ou denega a lei ou ato administrativo já aprovada pelo Estado. 

2. A criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos é livre, desde que estejam resguardados: o regime 
democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e a soberania nacional. 

3. Dentre os preceitos a serem observados na criação de um partido político, está a proibição de recebimento de 
recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros. 

4 A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por 
parte do eleitorado nacional. 

5. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos, facultativos para os analfabetos, 
os maiores de setenta anos e os maiores de dezesseis, mas menores de dezoito anos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
 

*36 - Acerca dos direitos políticos, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) O cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado é hipótese de cassação dos direitos políticos. 
b) Entre as hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos estão: condenação criminal transitada em julgado, enquanto 

durarem seus efeitos, e incapacidade civil absoluta. 
c) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os 

Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. 
d) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, do Presidente da 

República, de Governador de Estado, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis 
meses anteriores ao pleito. 

 
*37 - Além da nacionalidade brasileira, do pleno exercício dos direitos políticos, do alistamento eleitoral, do domicílio 

eleitoral na circunscrição e da filiação partidária, é condição de elegibilidade a idade mínima de: 
 

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador. 
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e Deputado Federal. 
c) vinte e um anos para Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz. 
d) dezoito anos para Vereador. 

 
38 - Sobre o tema blocos econômicos, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) é formada pelos doze países da América do Sul. O tratado constitutivo da 
organização foi aprovado durante a Reunião Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo, realizada em Brasília. A 
UNASUL tem-se revelado um instrumento útil para a solução pacífica de controvérsias regionais e para o fortalecimento 
da proteção da democracia na América do Sul. 

b) A Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) é um bloco comercial latino-americano criado formalmente no 
Chile. O bloco agrupa Chile, Colômbia, México e Peru. Em maio de 2013, foi decidido acolher a Costa Rica como membro 
pleno. 

c) A Aliança do Pacífico é um bloco comercial com sede nas Filipinas, do qual fazem parte os países asiáticos e a Oceania, 
criado para fortalecer o livre comércio entre os países participantes e incrementar as exportações para outros países. 

d) O Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA), por ser uma zona de livre comércio, estabeleceu o fim das 
barreiras alfandegárias entre Estados Unidos e Canadá. 

 
39 - Sobre a história política do Estado do Paraná, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. São senadores pelo Estado do Paraná: Roberto Requião e os irmãos Álvaro Dias e Osmar Dias. 
2. Maurício Fruet foi governador do Paraná na época da ditadura militar. 
3. José Richa foi Prefeito de Curitiba nas primeiras eleições diretas depois de 1964. 
4. De 1991 a 2010, o poder executivo paranaense foi chefiado, fora interinidades e vices, por apenas dois 

governadores titulares, Roberto Requião e Jaime Lerner. 
5. Ney Braga foi uma das mais importantes lideranças políticas do Paraná da segunda metade do século XX, 

destacando-se na ocupação de cargos municipais, estaduais e federais. Foi formador e organizador de um grande 
grupo político, no qual boa parte da elite política inicia-se na vida política, administrativa e governamental do 
Paraná. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. 
 

* – Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados. 
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40 - Com relação aos presidentes que se sucederam no regime liberal populista (1945-1964), assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

a) General Dutra (1946-1951): no período de seu governo, o Brasil passou a receber um grande volume de importações dos 
Estados Unidos, especialmente produtos têxteis e alimentícios. 

b) Segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954): após intensa mobilização de setores da população e da impressa, criou 
a Petrobrás e planejou a criação da Eletrobrás. Pressionado, vendo desaparecer seu apoio político e perante a eminência 
de um golpe, suicidou-se. 

c) Juscelino Kubitschek (1956-1961): empolgando o país com o slogan “cinquenta anos em cinco”, durante seu governo o 
Brasil passou por um período de tranquilidade política e prosperidade econômica. Conseguiu iniciar um processo de rápida 
industrialização no país. 

►d) Jânio Quadros (1961-1964): seu governo deu lugar ao regime militar, cujo primeiro presidente foi Castello Branco. 
 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
41 - O economista estadunidense David Laibson fez um experimento perguntando o seguinte às pessoas: 
 

Questão 1: Você prefere (A) um bombom hoje ou (B) dois bombons amanhã? 
Questão 2: Você prefere (A) um bombom daqui a 100 dias ou (B) dois bombons daqui a 101 dias? 

 

Nas respostas, boa parte das pessoas que respondeu “A” à primeira questão optou por “B” na segunda questão. Isso 
ajudou Laibson a identificar raízes comportamentais para: 

 

a) a insuficiência de demanda efetiva. 
b) a necessidade de aumento das taxas de juros para conter a inflação. 
c) a crise de 2008. 
►d) a insuficiência de poupança corrente. 
 

42 - Com relação à atuação de um Banco Central numa economia monetária, identifique as afirmativas a seguir como 
verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 

(   ) Surge no Brasil para fazer cumprir metas de inflação. 
(   ) Ao elevar as taxas de recolhimento compulsório sobre depósitos à vista concomitantemente à elevação da base 

monetária transformada em reservas bancárias no mesmo montante, reduz a liquidez e com isso também a 
inflação corrente. 

(   ) Quanto menor for a retenção de moeda pelo público na forma manual, maior impacto sobre os meios de 
pagamento o Banco Central vai gerar com a compra de títulos no mercado aberto. 

(   ) Ao usar ajustes na oferta monetária (M1) para manter a taxa de juros constante, cabe a ele comprar títulos no 
mercado aberto quando houver uma elevação na demanda por moeda. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) V – V – F – F. 
c) F – V – F – V. 
►d) F – F – V – V. 

 
43 - Aplica-se o deflator implícito para: 
 

a) obter a paridade do poder de compra de uma moeda. 
►b) fazer uma identificação abrangente da variação de preços de uma economia. 
c) distinguir entre Produto Bruto e Produto Líquido de uma economia. 
d) corrigir o cálculo do produto quando há queda generalizada de preços numa economia. 
 

44 - Os efeitos esperados de uma depreciação do Iene japonês frente ao Real brasileiro são: 
 

►a) uma maior competitividade via preços dos produtos japoneses frente aos produtos brasileiros caso a inflação nos dois 
países seja igual. 

b) uma piora no saldo comercial japonês para com o Brasil. 
c) uma piora na balança comercial brasileira com o Japão, caso a inflação brasileira seja superior à depreciação. 
d) uma queda de competitividade via preços dos produtos brasileiros frente aos produtos japoneses, caso a inflação japonesa 

seja zero. 
 

45 - O princípio da demanda efetiva apresentado pelo economista polonês Michael Kalecki ensina que: 
 

a) os gastos do governo mais o superávit do setor externo representam demanda excessiva e geram pressões inflacionárias 
que anulam seu efeito real sobre o produto. 

►b) o superávit do setor externo somado ao déficit dos gastos do governo são adições à demanda efetiva, o que resulta em 
adição ao produto. 

c) o déficit nos gastos do governo, por ser inflacionário, representa um trade-off com o lucro do setor privado e, por isso, tem 

efeitos negativos sobre o produto. 
d) o superávit dos gastos do governo eleva lucros do Departamento Produtor de Bens de Consumo Capitalista, mas comprime 

lucros do Departamento Produtor de Bens de Capital, atenuando seu efeito positivo sobre o produto.  
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46 - Considere os seguintes itens sobre o desencadeamento de crises econômicas: 
 

1. Uma elevação repentina da eficiência marginal do capital. 
2. Um aumento prévio e generalizado da preferência por liquidez pelo motivo precaução. 
3. O comportamento de manada com relação às expectativas otimistas sobre rendimentos futuros dos bens de 

capital. 
4. A insuficiência de poupança numa economia. 

 

Faz(em) parte da explicação do desencadeamento de crises econômicas de acordo com o economista britânico John 
Maynard Keynes: 

 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 2 e 4 apenas. 
►c) 3 apenas. 
d) 1, 2 e 4 apenas. 

 
47 - Sobre os Planos Plurianuais, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Foram instituídos na Constituição Federal de 1988. 
2. Foram instituídos na Constituição Federal de 1946 e tiveram sua primeira versão com o Plano Salte do Governo 

Dutra. 
3. São o principal instrumento de planejamento para o médio-prazo no setor público, cuja prevalência transcende o 

mandato de um Presidente. 
4. São elaborados pelos três Poderes da República conjuntamente. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

48 - Identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as diferentes etapas do planejamento no setor público brasileiro: 
 

(   ) De 1934 a 1945, no Estado Novo, com a implantação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP). 
(   ) De 1946 a 1956, com tentativas de implantação de um órgão central de planejamento e esforços de reorganização 

administrativa do poder central. 
(   ) Entre 1956 e 1963, com a tentativa de coordenar órgãos do poder central em função de planos de ação. 
(   ) Os governos militares após 1964 através do PAEG e dos PNDs I e II. 
(   ) As décadas de 1980 e 1990, com a criação do Ministério do Planejamento e de Superintendências de 

Desenvolvimento. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F – V. 
►b) V – V – V – V – F. 
c) F – V – F – F – F. 
d) F – F – F – V – V. 
 

49 - Assinale a alternativa que apresenta um marco entre os primeiros esforços de planejamento econômico no Brasil, 
resultando em grande parte dos trabalhos técnicos do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP). 

 

►a) O Plano Salte, voltando a atenção do Estado para as áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. 
b) O Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, voltando a atenção do Estado para iniciar o processo de 

industrialização por substituição de importações. 
c) O Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social, elaborado em conjunto com o IPEA, e que buscava o auxílio 

de empresas estrangeiras para consolidar setores industriais estratégicos. 
d) O Programa de Metas e Bases para a Ação do Governo, que criou novos ministérios específicos para atuarem em setores 

importantes da economia. 
 

50 - Após um período em que a ação do Estado se voltou mais para o combate à inflação do que ao planejamento e 
execução de estratégias de desenvolvimento, a década de 90 do século XX mostra a retomada do ideário de 
planejamento pelo setor público. Sobre o tema, considere os seguintes aspectos do setor público: 

 

1. A confecção e execução do plano plurianual 1991-1995, que enfatizou a criação de eixos nacionais de integração 
e a partir deles elaborou cenários de desenvolvimento em um documento conhecido por “Brasil 2020”. 

2. A transformação da Secretaria de Administração Federal no Ministério da Administração e da Reforma do Estado. 
3. A elaboração e viabilização política da Lei de Responsabilidade Fiscal, que viria a ser aprovada no ano de 2000. 
4. Um plano de reescalonamento da dívida externa junto ao FMI em 1998, que trouxe estabilidade e previsibilidade 

às contas externas. 
 

Fazem parte da retomada do ideário de planejamento do setor público: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
►c) 2 e 3 apenas. 

d) 2, 3 e 4 apenas. 
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51 - Um financiamento foi realizado e sua liquidação se dará no prazo de 10 anos pelo sistema de amortizações constantes. 
Os valores serão atualizados por um índice teórico de preços (ITP). Considere duas situações de inflação no período: 
uma com inflação crescente, outra com inflação decrescente. Em ambos os casos o ITP final é idêntico, o mesmo 
ocorrendo com a média e a dispersão das taxas de inflação anual. É correto afirmar que as somas dos valores anuais 
do fluxo de caixa em moeda corrente nas duas situações: 

 

a) serão idênticas, independentemente da taxa de juros aplicada ao financiamento. 
b) serão diferentes, com a soma sendo maior no caso da inflação crescente. 
►c) serão diferentes, com a soma sendo maior no caso da inflação decrescente. 
d) serão diferentes apenas no caso de inflação zero. 
 

52 - Considere dois fluxos de caixa A e B. No fluxo A, o Valor Presente a uma taxa de juros de 0% (zero por cento) ao ano 
VPA(0%) é igual a $ 12.000,00. No fluxo B, o Valor Presente àquela mesma taxa VPB(0%) é igual a 13.282,01. Sujeitos a 
taxas de 8 e 12%, os Valores Presentes dos fluxos A e B são os que seguem: 

 

VPA(8%) = $9.936,38 
VPB(8%) = $10.134,68 

 

VPA(12%) = $9.112,05 
VPB(12%) = $8.936,23 

 

A taxa de juros que faz os fluxos A e B equivalentes: 
 

a) é o máximo divisor comum das duas taxas propostas. 
►b) está entre 8 e 12%. 

c) é superior a 12%. 
d) é o mínimo multiplicador comum entre as taxas propostas. 

 
53 - Entre os sistemas orçamentários, o que permite maior aproximação com a participação cidadã direta é: 
 

a) o de base-zero. 
b) o de base incremental. 
c) o de planejamento, programação e orçamento. 
►d) o voltado para a prática. 
 

54 - Considerando planos equivalentes de financiamento, com mesmo montante de principal, mesma taxa de juros e 
mesmo prazo, o plano que ao fim envolve o menor valor de desembolso é: 

 

a) o plano com pagamento de uma única parcela no final do prazo. 
b) o plano com pagamentos anuais de juros e pagamento do principal no final do prazo. 
►c) o plano baseado no sistema de amortizações constantes. 
d) o plano baseado no modelo de taxa efetiva. 

 
55 - Quando da emissão de dívida na forma de debêntures, o credor receberá juros acrescidos de prêmio: 
 

1. em títulos emitidos e resgatados ao par. 
2. em títulos emitidos abaixo do par e resgatados ao par. 
3. em títulos emitidos ao par e resgatados acima do par. 

 

O credor receberá juros acrescidos de prêmio nos casos: 
 

a) 1, 2 e 3. 
b) 1 e 2 apenas. 
c) 1 e 3 apenas. 
►d) 2 e 3 apenas. 

 
56 - Ao longo de um ano, as taxas trimestrais de inflação (em %) foram as seguintes: 
 

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 

2,1 2,1 2,5 3,0 
 

Levando em conta que o salário de uma determinada categoria profissional foi reajustado em 7,85% ao fim do ano 
acima descrito, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O poder de compra do salário reajustado caiu em 2% com relação ao do início do período. 
2. O poder de compra do salário reajustado caiu em 1,85% com relação ao do início do período. 
3. O descompasso entre o aumento geral dos preços e o aumento do salário fez com que houvesse perdas de poder 

de compra do salário não reajustado ao longo de todo o ano. 
4. O reajuste salarial inferior à inflação garante uma desaceleração da inflação no ano seguinte. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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*57 - Com relação às decisões de investimento, assinale a alternativa correta. 
 

a) Para que a compra de um equipamento seja economicamente promissora, é necessário que o valor presente dos lucros 
que se espera obter com seu uso seja menor que o seu preço de mercado. 

b) Com expectativa de queda de preços, e inalteradas outras variáveis, o custo de uso de um equipamento se reduz. 
c) Diante de uma redução na taxa de juros, espera-se que o investimento aumente até que o capital se iguale ao seu novo 

valor de equilíbrio. 
d) A expectativa de queda futura da taxa de juros resulta numa elevação da escala da eficiência marginal do capital. 

 
58 - Ao longo da implantação do Plano de Metas pelo Governo Juscelino Kubitschek, houve na economia brasileira: 
 

1. Maciças importações de bens de capital em função da disponibilidade de financiamento externo. 
2. Ampliação do investimento direto estrangeiro e da tomada de empréstimos junto a credores externos. 
3. Aumento substancial das exportações de bens industrializados, principalmente automóveis, em função dos 

investimentos nacionais e estrangeiros na indústria de bens duráveis e de elevada complexidade tecnológica. 
4. Aumento do investimento de estatais nos segmentos de insumos básicos, energia elétrica e malhas viária e 

ferroviária. 
 

Fizeram parte da economia brasileira nesse período: 
 

►a) 1 e 2 apenas. 

b) 1 e 3 apenas. 
c) 2, 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2, 3 e 4. 

 
59 - O período de 1968 a 1973 da economia brasileira ficou conhecido como “Milagre”. Sobre ele é correto afirmar: 
 

a) Houve uma política salarial de reajustes reais, de modo a incrementar a demanda agregada interna. 
►b) Em função da capacidade ociosa da indústria, resultante da expansão industrial anterior e do relativo baixo crescimento, 

houve expansão tanto da demanda interna quanto das exportações de manufaturados. 
c) Cessaram os subsídios e isenções ao setor agrícola, de modo a equilibrar as contas públicas. 
d) A maxidesvalorização cambial proporcionou o aumento das exportações e segurou a demanda interna, via inflação, 

garantindo assim taxas de crescimento altas e duradouras. 
 
60 - A década de 90 do século XX foi marcada no Brasil por reformas econômicas (promovendo a privatização de empresas 

estatais e maior abertura comercial e financeira) e pelo Plano Real (promovendo apreciação cambial e elevação da taxa 
de juros). Alguns de seus impactos mais notáveis foram: 

 

1. redução da dívida pública interna. 
2. déficits nas transações correntes. 
3. barreiras ao aumento dos preços de bens comercializáveis produzidos internamente, através da competição com 

produtos importados. 
4. aumento do incentivo ao investimento produtivo financiado internamente. 

 

São impactos notáveis nessa época: 
 

a) 1, 3 e 4 apenas. 
b) 1, 2 e 4 apenas. 
c) 1 e 2 apenas. 
►d) 2 e 3 apenas. 
 

61 - Sobre a necessidade de financiamento externo da economia brasileira após 1994, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O hiato de recursos foi ampliado. 
2. O hiato de recursos, que nas décadas anteriores tinha sido determinante importante do endividamento externo, 

passou a ser determinado pelo influxo de capital. 
3. A estabilidade inicial de preços após o Plano Real atraiu grande entrada de investimentos greenfield, o que 

garantiu o aumento da oferta e da competição internas. 
4. A política econômica da chamada âncora cambial incluía a elevação das taxas de juros internas, resultando numa 

nova estrutura de entrada de capitais com maior participação dos fluxos de portfólio. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

 
62 - A respeito dos conceitos de déficit público utilizados no Brasil, é correto afirmar: 
 

a) Quando a inflação do respectivo ano é zero e o orçamento é cumprido à regra, há déficit operacional zero ou nulo. 
b) Quando se subtrai do déficit nominal as remessas de residentes ao exterior e se acrescentam as remessas de lucro de 

empresas brasileiras no exterior, obtém-se o déficit operacional. 
►c) Quando se subtrai do déficit nominal os juros nominais que incidem sobre a dívida pública, obtém-se o resultado primário 

das contas públicas. 
d) Quando se soma o déficit primário com o estoque da dívida, obtém-se o déficit nominal das contas públicas. 

 
* – Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados. 
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63 - A literatura sobre o desenvolvimento econômico no Brasil ao longo do século XX salienta seu aspecto concentrador 
de renda. Sobre esse processo, identifique como verdadeiras (V) ou como falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A passagem da mão de obra não qualificada do setor agrário para o urbano industrial ocorreu sem sua qualificação 
formal, o que acomodou as demandas do sistema produtivo com trabalho nada ou pouco qualificado e ajudou a 
produzir elevada e persistente desigualdade educacional. 

(   ) O descompasso entre os avanços na indústria e a universalização de todos os níveis de educação ajudou a 
estabelecer um elevado prêmio à escolaridade. 

(   ) Maior sofisticação na indústria e em serviços a ela associados vem demandando maior qualificação do trabalho, 
o que reduz o retorno à educação se não houver o proporcional crescimento da qualificação da mão de obra. 

(   ) Os sistemas produtivo e educacional criados no período resultaram em alto grau de mobilidade educacional no 
Brasil. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F. 
b) V – F – F – V. 
►c) V – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 

 
64 - Sobre a relação entre sistemas de tributação e distribuição de renda, é correto afirmar: 
 

a) Com a operação de um sistema regressivo de tributação, a curva de Lorenz se aproxima da origem e o coeficiente de Gini 
se eleva. 

b) Com a operação de um sistema proporcional de tributação, a curva de Lorenz se afasta da origem e o coeficiente de Gini 
é reduzido. 

►c) Com a operação de um sistema proporcional de tributação, tanto a curva de Lorenz quanto o coeficiente de Gini se mantêm 
inalterados. 

d) Com a operação de um sistema progressivo de tributação, a curva de Lorenz se aproxima da origem e o coeficiente de 
Gini é reduzido. 

 
65 - Considere: 

 

 um bem essencial de demanda final importado; 

 um choque exógeno que afeta negativamente a produção internacional e positivamente seus preços; 

 um Estado Nacional que deseja garantir o suprimento do bem sem amplificar o aumento dos preços. 
 

A ação do Estado Nacional condizente com seu propósito é: 
 

a) a tributação ad valorem sobre o bem. 
►b) a tributação unitária sobre o bem. 
c) o estabelecimento de cotas de importação sobre o bem. 
d) o leilão por maior oferta de lotes de importação do bem. 
 

66 - Sobre as diferenças entre o multiplicador dos gastos e o multiplicador das transferências, é correto afirmar: 
 

►a) O multiplicador dos gastos gera um aumento na renda maior que o gerado pelo multiplicador das transferências, posto que 
as transferências afetam a demanda agregada indiretamente através da renda disponível. 

b) O multiplicador dos gastos gera um aumento na renda menor que o gerado pelo multiplicador das transferências, pois os 
gastos se traduzem em montante equivalente de dívida. 

c) Ambos geram os mesmos efeitos positivos sobre a renda, pois estimulam equanimemente a demanda agregada. 
d) Os efeitos negativos do multiplicador dos gastos sobre a renda são anulados pelos efeitos positivos do multiplicador das 

transferências sobre a renda na forma de inflação. 
 
67 - O economista alemão Adolph Wagner é considerado um dos pioneiros nos estudos a respeito do comportamento dos 

gastos dos governos em economias industriais modernas. Considere as seguintes razões do crescimento dos gastos 
públicos em relação ao produto nacional: 

 

1. Uma expansão das atividades administrativas, legislativas e sociais relacionada ao aumento da complexidade das 
sociedades. 

2. Um aumento da demanda por bens superiores ou elásticos em relação à renda, e com características de bens 
públicos. 

3. Aumentos na escala e na sofisticação tecnológica da produção de riquezas, facilitando o aparecimento de 
monopólios e exigindo maior incursão do Estado em tais atividades. 

4. Redução de sua capacidade de gerar impactos positivos sobre o produto nacional derivada da produtividade 
marginal decrescente dos funcionários adicionais contratados. 

 

De acordo com Wagner, nas economias industriais modernas, os gastos públicos cresceriam mais rápido que o produto 
nacional em função de: 

 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 3 e 4 apenas. 
c) 2, 3 e 4 apenas. 
►d) 1, 2 e 3 apenas. 
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68 - Sobre uma sociedade com crescimento demográfico natural, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Gastos com bens públicos puros aumentam na mesma proporção do aumento populacional líquido. 
2. Os gastos per capita com educação aumentam na mesma proporção do aumento populacional líquido. 
3. Os gastos absolutos com bens e serviços voltados à população mais idosa tendem a aumentar nas décadas 

vindouras. 
4. As receitas públicas per capita oriundas do trabalho assalariado são reduzidas em função da elevação do 

desemprego e da queda dos salários. 
5. Gastos com bens públicos cujo custo marginal de uso é zero aumentam apenas de forma descontínua à medida 

que houver saturação do uso. 
 

Sobre essa sociedade, estão corretas as afirmativas: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
►b) 3 e 5 apenas. 

c) 1, 3 e 4 apenas. 
d) 2, 3, 4 e 5 apenas. 

 

 
69 - De acordo com o economista estadunidense William Baumol, o Estado Moderno que se concentra em fornecer 

serviços, e não produtos, não é capaz de se beneficiar de modo pleno dos efeitos benéficos sobre a produtividade do 
trabalho promovidos por desenvolvimentos tecnológicos. De acordo com esse economista, isso se deve: 

 

►a) à natureza das atividades do Estado, intensivas em trabalho e não em capital. 
b) à inércia do Estado, que prejudica a absorção e bom uso das inovações tecnológicas. 
c) ao aumento da relação produtividade/salários no setor privado, elevando em termos relativos os salários do setor público 

e sua capacidade de investimento em tecnologia. 
d) à rigidez de salários no setor público. 
 

 
70 - O sistema tributário delineado pela Constituição de 1988 atribui aos Estados e ao Distrito Federal a competência de 

instituir impostos. Sobre esse sistema tributário, considere os seguintes impostos: 
 

1. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. 
2. Imposto sobre a circulação de mercadorias. 
3. Imposto sobre a propriedade de imóveis rurais em seu território. 
4. Imposto sobre a venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto o óleo diesel. 

 

São impostos de competência dos Estados e do Distrito Federal: 
 

►a) 1 e 2 apenas. 

b) 1, 2 e 4 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2, 3 e 4. 

 

 
71 - A Curva de Lafer representa uma relação esperada entre as alíquotas de impostos e o montante de arrecadação 

tributária. Sobre essa relação, é correto afirmar: 
 

a) A existência de alíquotas progressivas nos tributos causa um aumento da arrecadação tributária em momentos de inflação 
mais que proporcional ao aumento da arrecadação tributária em momentos de estabilidade de preços. 

b) A redução das alíquotas tem efeito explosivo sobre a arrecadação, até o ponto em que receitas e despesas do Estado se 
igualam. 

c) Aumentos na arrecadação tributária levam a um aumento menos que proporcional das alíquotas de impostos, até que se 
chegue ao ponto de estabilidade destas. 

►d) Aumentos de alíquota elevam a arrecadação tributária até um ponto máximo, a partir do qual o aumento da evasão causa 
uma redução da arrecadação. 

 

 
72 - Identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as atribuições do Banco Central, de acordo com o estabelecido pela 

Constituição Federal de 1988: 
 

(   ) A competência exclusiva de conceder empréstimos ao Tesouro Nacional. 
(   ) A competência exclusiva de emitir moeda para a União. 
(   ) Comprar e vender títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. 
(   ) Ser depositário das disponibilidades de caixa da União. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) V – V – F – F. 
►d) F – V – V – V. 
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73 - Num modelo de desenvolvimento nacional através de industrialização por substituição de importações, considere as 
seguintes tendências: 

 

1. Início com a substituição de bens de consumo final. 
2. Efeitos posteriores de encadeamentos para a indústria produtora de bens de capital. 
3. Pressões posteriores no balanço de pagamentos. 
4. Queda da renda do setor de serviços. 

 

São tendências nesse modelo de desenvolvimento: 
 

a) 1 e 4 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
►c) 1, 2 e 3 apenas. 

d) 2 e 4 apenas. 
 
74 - Considere os seguintes componentes: 
 

1. Expectativa de vida ao nascer. 
2. Renda nacional bruta per capita. 
3. Índice de Gini para desigualdade da renda nacional bruta per capita. 
4. Anos de escolaridade esperados para crianças entrando na idade escolar. 
5. Média de anos de escolaridade. 
 

São componentes das três dimensões do Índice de Desenvolvimento Humano: 
 

a) 1, 2, 3, 4 e 5. 
►b) 1, 2, 4 e 5 apenas. 
c) 3, 4 e 5 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 

 
75 - Mudanças institucionais promovidas com a Constituição Federal de 1988 redirecionaram a atuação do Estado no que 

tange aos seus efeitos socioeconômicos e de desenvolvimento humano. Considere as seguintes mudanças: 
 

1. Universalização do acesso ao sistema previdenciário, principalmente com a inclusão dos trabalhadores rurais. 
2. Redução da legislação trabalhista, com vistas a proporcionar maior liberdade e igualdade de forças nas 

negociações entre empregadores e empregados. 
3. Universalização do acesso à terra, através da especificação dos elementos necessários à implementação da 

reforma agrária. 
4. Universalização da educação gratuita em todos os níveis. 

 

É/São mudança(s) promovida(s) pela Constituição Federal de 1988. 
 

►a) 1 apenas. 

b) 4 apenas. 
c) 1 e 4 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 

 
76 - Numa estratégia de desenvolvimento nacional via industrialização baseada em encadeamentos produtivos, espera-se 

que: 
 

a) sejam conhecidos os coeficientes técnicos interindustriais, de modo a se dimensionar um grande bloco de investimentos 
industriais sem gerar desequilíbrios de oferta e demanda. 

b) haja geração prévia de poupança, para garantir as sucessivas ondas setoriais de industrialização sem que haja 
necessidade de aguardar suas respectivas maturações. 

c) não haja desequilíbrios entre os investimentos produtivos e os investimentos em infraestrutura social básica, de modo a 
comprometer a estratégia. 

►d) um plano de substituição de importações priorize encadeamentos “para trás” a partir da demanda por bens finais existente, 
enquanto um plano de promoção de exportações enfatize encadeamentos “para a frente” a partir da capacidade de oferta 
de bens primários ou intermediários existente. 

 
77 - Vários países pobres ao longo dos séculos XX e XXI têm tido experiências diferentes daquelas vividas por outros que 

se desenvolveram naquele período ou antes com relação à sua dinâmica demográfica e que ficaram conhecidas pelo 
conceito de transição demográfica. Com relação ao primeiro grupo de países, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Por sua pobreza extrema, não conseguiram fazer avançar programas de saúde básica. 
2. Obtiveram convergência das taxas de natalidade e de mortalidade com o aumento da primeira, mas não com a 

queda da segunda. 
3. Avanços na saúde básica se limitaram em grande parte aos providos por entidades internacionais ou em situações 

de agravada crise. 
4. A dificuldade em reduzir suas taxas de mortalidade mostrou que seus problemas de saúde são muito específicos 

e de difícil solução. 
 

A literatura sobre desenvolvimento econômico de modo geral reconhece como válidas as afirmativas: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
►b) 1 e 3 apenas. 
c) 2, 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2, 3 e 4.  
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78 - Em momentos de inflação em aceleração e ausência de indexação dos tributos, a existência de prazos dilatados para 
recolhimento de impostos leva: 

 

a) ao chamado Efeito Fisher, que resulta no imperativo de aumento das taxas de juros reais sobre o financiamento público. 
b) ao chamado Efeito Pigou, traduzido na elevação da demanda por bens de consumo e no consequente aumento da 

arrecadação de tributos em termos reais. 
c) ao chamado Efeito Patinkin, traduzido em uma elevação da arrecadação do setor público em termos nominais. 
►d) ao chamado Efeito Tanzi, traduzido em uma queda da arrecadação do setor público em termos reais. 
 

 
79 - Numere os mecanismos e instituições do setor público da coluna da direita, de acordo com os conceitos da economia 

dos custos de transação da coluna da esquerda. 
 

1. Custos ex ante com base em racionalidade limitada. 
2. Custos ex post com base no oportunismo. 
3. Custos ex post com base em especificidade de ativos. 
4. Custos ex ante com base em incerteza. 
5. Custos ex post com base em frequência. 

(   ) A existência das Forças Armadas. 
(   ) A existência de uma Controladoria Geral da 

União. 
(   ) A confecção de editais para compras. 
(   ) Contratação de funcionários públicos. 
(   ) Aditivos contratuais em serviços de engenharia 

civil de grande complexidade. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 4 – 2 – 5 – 1. 
b) 3 – 4 – 1 – 2 – 5. 
c) 4 – 2 – 5 – 1 – 3. 
►d) 4 – 2 – 1 – 5 – 3. 

 

80 - As diferentes magnitudes de elasticidade-renda εr descritas abaixo classificam os bens em categorias distintas. 
 

1. εr > 1. 
2. 0 < εr < 1. 
3. εr < 0. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de classificação dos bens, de cima para baixo. 
 

a) substituto, complementar, normal. 
►b) supérfluo, de subsistência, inferior. 
c) de Veblen, de Giffen, de Arrow. 
d) elástico, pouco elástico, inelástico. 
 

*81 - Considere um mercado com um único ofertante que maximiza lucros. Dele se conhece a função de custo total (CT) e 
o preço (p) de venda, como especificados abaixo. Aplica-se ao monopolista um imposto (IE) de 5 unidades monetárias 
por unidade. 

 

1. CT = 45q2 + 100q + 15 
2. p = 400 – 5q 
3. IE = 100,00 por unidade 

 

Quais os níveis de produção do monopolista antes e após a aplicação do imposto, respectivamente? 
 

a) 3 unidades e 2 unidades. 
b) 5 unidades e 6 unidades. 
c) 30 unidades e 20 unidades. 
d) 50 unidades e 60 unidades. 

 
82 - Com relação ao modelo de regulação por “price-cap” de uma dada indústria, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As firmas reguladas deixam de fazer investimentos intensivos em tecnologia poupadora de mão de obra, 
aumentando o número de pessoas contratadas. 

2. As firmas reguladas fazem investimentos excessivos em capital. 
3. Há necessidade de aumento da arrecadação do setor público para cobrir cláusulas de lucratividade mínima. 
4. As firmas reguladas têm incentivos alinhados para cortar custos e, por conseguinte, comprometer a qualidade do 

bem ou serviço provido. 
 

Nesse modelo de regulação: 
 

a) somente os itens 1 e 3 são verdadeiros. 
b) somente o item 2 é verdadeiro. 
c) somente os itens 3 e 4 são verdadeiros. 
►d) somente o item 4 é verdadeiro. 

 
* – Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados. 
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83 - Num mercado concorrencial, uma redução de 8% no preço do produto levou um produtor a reduzir sua produção em 
10%. Isso significa que a elasticidade do preço da oferta é de: 

 

a) 0,75 e o produtor é relativamente inelástico ao nível dado de redução de preço. 
b) 0,8 e indica que o produtor deixará de produzir se os preços caírem em 80%. 
c) 0,8 e o produtor é relativamente inelástico ao nível dado de redução de preço. 
►d) 1,25 e o produtor é relativamente elástico ao nível dado de redução do preço. 

 
84 - Com relação à estrutura da economia paranaense ao longo do século XX e sua relação com as demais economias 

estaduais da região Sul, é correto afirmar: 
 

a) A estrutura agrária paranaense era muito menos concentrada que nos demais estados, em função das diferentes correntes 
imigratórias. 

►b) Houve, entre os anos 1940 e 1970, uma divergência da estrutura econômica paranaense com relação à dos demais 
estados da região Sul, em função do grande desenvolvimento da cultura do café no Paraná. 

c) Houve, após os anos 1970, um aumento da divergência entre a estrutura econômica paranaense e a dos demais estados 
da região Sul, em função dos grandes projetos industriais concretizados no Paraná. 

d) A estrutura industrial paranaense teve um paralelo mais próximo com o desenvolvimento industrial do estado de São Paulo 
do que com o dos demais estados da região Sul. 

 
85 - O primeiro grande movimento de industrialização da economia brasileira no período entreguerras teve repercussão 

limitada no Paraná, como explica o economista Francisco Magalhães. Sobre o assunto, considere os seguintes fatores: 
 

1. Mercado interno limitado por sua população, que representava aproximadamente 3% do total brasileiro. 
2. Seu pequeno núcleo industrial ter forte vinculação com o mate e ter sido por isso impactado negativamente com 

a crise mundial de 1929. 
3. Insuficiência em sua infraestrutura para a aceleração e diversificação da atividade industrial para além daquelas 

relacionadas ao mate. 
4. Expansão prévia da cultura do café, que já havia se tornado a principal atividade econômica no Paraná no início 

daquele período. 
 

São fatores limitadores desse movimento no Paraná: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 3 e 4 apenas. 
►c) 1, 2 e 3 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 

 
 
86 - O gráfico ao lado traz a representação de 

um grupo de municípios paranaenses 
(aqueles com menos de 50 mil 
habitantes e cuja agricultura participa 
em média com mais de 20% de seu PIB), 
de acordo com seu indicador Índice 
Ipardes de Desempenho Municipal-IPDM 
Saúde em 2010 e a taxa de variação do 
mesmo indicador entre os anos de 2005 
e 2010. Há ali a identificação de três 
clusters de municípios, circundados e 
enumerados de 1 a 3. Sobre as 
informações ilustradas, considere as 
seguintes afirmativas: 

 

1. O cluster 1 destaca municípios de 
menor desempenho na área de 
saúde e que pioraram ou pouco 
evoluíram nos respectivos 
indicadores. 

2. O cluster 2 destaca municípios com 
níveis médios de desempenho do 
IPDM, mas que regrediram ou pouco evoluíram nos indicadores de saúde, sugerindo que as dimensões de renda 
e educação têm se mostrado relevantes na manutenção do indicador geral.  

3. O cluster 3 destaca municípios com melhoras significativas nos indicadores de saúde, sugerindo que as 
dimensões de renda e educação pioraram no mesmo período. 

4. Há um claro outlier que obteve melhoria substancial nos indicadores de saúde mesmo com um IPDM final ainda 
baixo. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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87 - De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE para 2011, houve uma perda de 
população em mais de um terço dos municípios paranaenses cujos perfis socioeconômicos são eminentemente 
agrícolas. Com relação às demandas de tais municípios sobre a atuação do Estado, identifique como verdadeiras (V) 
ou falsas (F) as seguintes expectativas: 

 

(   ) Queda da demanda por programas sociais, em função da queda na mão de obra excedente local. 
(   ) Queda da demanda por serviços de saúde relacionados a gestantes e crianças. 
(   ) Aumento da injeção de recursos via previdência rural para a economia local. 
(   ) Aumento da demanda por serviços de saúde relacionados a pessoas idosas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) F – V – V – V. 

b) V – V – F – F. 
c) V – F – F – F. 
d) F – F – V – V. 

 
88 - Ao fim da década de 60 do século XX, a Companhia de Desenvolvimento do Paraná (CODEPAR) foi transformada no 

Banco de Desenvolvimento do Paraná (BADEP), em atendimento a exigências do Banco Central. Uma vantagem trazida 
pelo novo formato institucional e reconhecida por estudiosos do desenvolvimento econômico paranaense foi: 

 

a) a possibilidade de aceitar depósitos e assim aumentar significativamente sua capacidade de financiamento. 
►b) a possibilidade de executar novos tipos de operação de financiamento e de captar recursos em outras fontes, além do 

Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE) e do capital próprio. 
c) a abertura de seu capital e a consequente captação de recursos no mercado acionário, que tanto ampliou 

significativamente seu capital quanto ampliou a participação do empresariado nacional no controle da entidade. 
d) o aumento da eficiência operacional nas operações de crédito, reduzindo os custos de manutenção de um sistema de 

fomento. 
 
89 - São princípios da Administração Pública previstos de maneira expressa na Constituição do Estado do Paraná, 

EXCETO: 
 

a) legalidade. 
►b) segurança jurídica. 

c) economicidade. 
d) moralidade. 
 

90 - Nos anos 1990, o contexto de abertura da economia e consequente reestruturação de investimentos empresariais 
proporcionou ao Paraná a possibilidade de ampliar e diversificar sua base industrial. Um conjunto de fatores favoráveis 
a esse acontecimento é reconhecido pelos estudiosos do fenômeno. Sobre o assunto, considere os seguintes fatores: 

 

1. Disponibilidade mínima de infraestrutura logística para as cadeias produtivas interessadas. 
2. Desejo de empresas em ramos industriais muito sindicalizados em diluir o poder de negociação sindical. 
3. Disposição dos governos estaduais em disputar investimentos através de benefícios fiscais e de outra natureza. 
4. Proximidade com outros países do Mercosul. 

 

São fatores que ampliaram e diversificaram a base industrial no Paraná: 
 

►a) 1, 2, 3 e 4. 

b) 1, 2 e 3 apenas. 
c) 1, 3 e 4 apenas. 
d) 2 e 4 apenas. 

 
*91 - Curitiba foi sede de grande parte dos investimentos industriais originados a partir dos anos 1970, principalmente 

localizados na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e na área contígua do Centro Industrial de Araucária (CIAR). Os anos 
1990 foram marcados por outros acontecimentos: 

 

1. Uma política de reaproveitamento de plantas industriais urbanas para outros fins, em função de limitações 
ambientais e logísticas. 

2. Disposição do poder público de outros municípios da Região Metropolitana de Curitiba em facilitar e atrair 
investimentos industriais. 

3. Crescimento de atividades de serviços especializados para empresas industriais e outras. 
4. Expansão dos investimentos industriais para outras áreas e municípios da Região Metropolitana de Curitiba. 

 

Estão corretos os itens: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 2 e 4 apenas. 
c) 1, 2 e 3 apenas. 
d) 1, 3 e 4 apenas. 

 
* – Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados. 
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92 - Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Competência da União. 
2. Competência dos Estados. 
3. Competência dos Municípios. 
4. Competência comum (União, Estados, Municípios). 

(   ) Proteger o meio ambiente. 
(   ) Emitir moeda. 
(   ) Legislar sobre assuntos de interesse local. 
(   ) Explorar serviços locais de gás canalizado. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 4 – 1 – 3 – 2. 

b) 4 – 3 – 1 – 2. 
c) 3 – 2 – 4 – 1. 
d) 2 – 1 – 3 – 4. 

 

 
93 - Sobre o Poder Judiciário, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os Tribunais Regionais Federais são hierarquicamente superiores aos Tribunais de Justiça dos Estados. 
b) O Tribunal de Justiça do Paraná tem em sua composição exclusivamente juízes de carreira, aprovados em concurso 

público de provas e títulos. 
►c) O Tribunal de Justiça do Paraná elaborará a proposta orçamentária do Poder Judiciário do Paraná. 

d) Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estadual far-se-ão exclusivamente por precatórios, na ordem cronológica 
de apresentação. 

 
 
94 - Compete ao Estado do Paraná instituir os seguintes tributos, EXCETO: 
 

a) impostos previstos na Constituição Federal. 
b) taxas. 
►c) empréstimos compulsórios. 
d) contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
 

 
95 - Sobre a lei de diretrizes orçamentárias do Estado do Paraná, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Compreenderá as metas e prioridades da administração pública estadual direta e indireta. 
2. Compreenderá as projeções de receitas e despesas para o exercício financeiro subsequente. 
3. Compreenderá as diretrizes relativas à política de pessoal do Estado. 
4. Compreenderá as disposições sobre as alterações na legislação tributária. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
96 - São fundamentos da República Federativa do Brasil previstos na Constituição Federal: 
 

a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
►b) Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. 

c) A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
d) A promoção do bem de todos, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. 
 

 
97 - Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) 

as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da 
Federação é requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal. 

(   ) A concessão de benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada 
de estimativa de impacto orçamentário-financeiro. 

(   ) A despesa total com pessoal nos Estados, em cada período de apuração, como regra geral, não poderá exceder a 
60% de sua receita líquida. 

(   ) Considera-se transitória a despesa corrente derivada de lei que fixe para o ente obrigação legal de sua execução 
por um período superior a cinco exercícios. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – F. 

b) F – V – F – V. 
c) F – F – V – V. 
d) V – F – F – F. 
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98 - Acerca do regime jurídico dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná, assinale a alternativa correta. 
 

a) A nomeação do servidor para o cargo público é precedida pelo ato de posse. 
b) O servidor público de cargo efetivo adquire estabilidade ao entrar em exercício nas funções do cargo. 
c) Quando extinto o seu cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor público ocupante de cargo efetivo será 

exonerado. 
►d) Inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo, preenchidos os requisitos legais, é possível ao servidor público de 

cargo efetivo retornar ao cargo anteriormente ocupado. 
 

99 - Sobre a organização e divisão do Poder Judiciário do Estado do Paraná, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O ingresso na carreira da magistratura exige do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica. 

b) O Tribunal de Justiça e o Tribunal de Alçada são órgãos do Poder Judiciário do Paraná. 
c) Os Tribunais do Júri são órgãos jurisdicionais de segunda instância. 
d) Aos magistrados cabe o tratamento de senhoria. 
 

100 - Sobre o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) O Presidente do Tribunal de Justiça é o chefe do Poder Judiciário. 
(   ) O Órgão Especial do Tribunal de Justiça é composto de Juízes de Direito e Desembargadores. 
(   ) Compete ao Corregedor-Geral da Justiça receber e processar reclamações contra Juízes. 
(   ) O Tribunal Pleno é constituído pelos vinte e cinco membros mais antigos do Tribunal de Justiça. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – V – F. 

b) F – V – F – V. 
c) V – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 

 


