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Questão 1 – Conhecimentos Específicos – Economista
As externalidades são falhas do sistema de mercado e podem ser definidas como o impacto das ações de uma pessoa
sobre as ações de outras que não participam da ação. São exemplos de externalidades negativas:
A.
B.
C.
D.

pesquisa científica, poluição das fábricas e tráfico de drogas.
imóveis antigos restaurados, poluição dos rios e poluição sonora.
degradação do meio ambiente, congestionamento de trânsito e pesquisa científica.
poluição causada pelos automóveis, latido dos cães e poluição sonora.

Questão 2 – Conhecimentos Específicos - Economista
Sobre a classificação econômica da despesa pública, é correto afirmar que despesas correntes:
A.
B.
C.
D.

são todas as despesas que contribuem, diretamente, para a formação de capital.
são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação de capital.
correspondem à aquisição de imóveis já em utilização pela instituição pública e não importam em aumento de capital.
correspondem a dotações para planejamento e execução de obras e suas derivações.

Questão 3 – Conhecimentos Específicos – Economista
As despesas governamentais por categorias econômicas são apresentadas nos balanços gerais de cada unidade que
compõe a estrutura governamental. Por meio dessas despesas, é possível:
A.
B.
C.
D.

selecionar os melhores projetos e avaliar atuação das diversas unidades que compõem o governo.
avaliar a situação financeira do governo, quando analisada conjuntamente com a receita, e apurar a capacidade de
poupança do governo.
avaliar o desempenho da politica macroeconômica do governo.
avaliar a capacidade de poupança do governo e apresentar projetos para investimentos.

Questão 4 – Conhecimentos Específicos – Economista
Os gastos públicos representam a quantidade e a qualidade dos serviços oferecidos pelo governo. Assinale a alternativa
que melhor representa a classificação dos gastos públicos segundo a natureza econômica.
A.
B.
C.
D.

Despesas correntes, que se subdividem em despesas de custeio e transferências correntes, e despesas de capital,
que são subdivididas em investimentos, inversões financeiras e transferências de capital.
Despesas correntes e despesas de custeio, que se subdividem quanto a sua finalidade e função.
As despesas subdividem-se em função dos diversos programas e subprogramas que as compõem.
Despesas de custeio e despesas de capital, que se subdividem em investimentos e inversões financeiras.

Questão 5 - Conhecimentos Específicos – Economista
A definição do papel do governo na discussão da questão tributária é primordial, pois, dependendo da forma pela qual a
tributação é imposta, afetará vários setores da economia. Segundo a categoria de tributação, é correto afirmar:
A.
B.
C.
D.

O tributo indireto incide sobre os rendimentos dos indivíduos e o direto é cobrado diretamente sobre os preços dos bens
e serviços que satisfazem suas necessidades.
O tributo direto é cobrado diretamente sobre os preços dos bens e serviços enquanto o indireto é cobrado sobre a
produção.
O tributo indireto ou Ad Valorem é cobrado sobre a renda do indivíduo e o direto é cobrado sobre o preço do produto.
O tributo direto incide sobre os rendimentos dos indivíduos e o indireto é cobrado com base nos bens e serviços que
satisfazem as suas necessidades.

Questão 6 - Conhecimentos Específicos – Economista
De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE e da Receita Federal do Brasil, é correto
afirmar que a carga tributária no Brasil:
A.
B.
C.
D.

Houve queda da carga tributária bruta de 2011 para 2012.
Nos últimos anos, com a política de redistribuição de renda do governo brasileiro, a carga tributária bruta no Brasil vem
diminuindo gradativamente.
Houve um crescimento da carga tributária bruta de 2011 para 2012.
Na comparação com os países da OCDE, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking dos países com maior carga
tributária bruta.

Questão 7 - Conhecimentos Específicos - Economista
De acordo com os conceitos de produto agregado, é correto afirmar que:
A.
B.
C.
D.

O produto nacional tem sido maior que o produto interno no Brasil.
O produto agregado bruto é necessariamente menor que o produto agregado líquido.
O crescimento do produto agregado total pode não significar crescimento do produto per capita.
O produto agregado é uma medida considerada satisfatória para medir o nível de qualidade de vida e de
desenvolvimento de um país.
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Questão 8– Conhecimentos Específicos - Economista
O valor agregado ou valor adicionado é a medida relevante para avaliar o esforço produtivo de um país. Com base nos
dados a seguir, em unidades monetárias, assinale a alternativa correta.
Lucro = 400; Valor da Produção = 2.800; Despesas Operacionais: Pagamento de salários = 500 e Custo de matérias-primas
= 1.900.
A.
B.
C.
D.

O valor agregado é igual a 900.
O valor da soma dos fatores de produção é de 500.
O valor do PIB é igual a 2.800.
O valor bruto da produção é igual a 3.700.

Questão 9 – Conhecimentos Específicos - Economista
A Renda Nacional Bruta é o agregado que considera o valor adicionado gerado por fatores de produção pertencentes a
residente no país. Com base nos seguintes dados, em unidades monetárias, assinale a alternativa correta.
Despesas Operacionais: 1.000; Pagamento de salários: 600 (400 pagos a brasileiros e 200 pagos a estrangeiros); Custo de
matérias-primas: 400; Valor da produção: 1.500; Lucros: 500 (300 pagos a brasileiros e 200 pagos a estrangeiros).
A.
B.
C.
D.

A renda líquida recebida do exterior é igual a 700.
A renda líquida enviada para o exterior é igual a 500.
O valor da Renda Nacional Bruta é de 700.
O valor do PIB é de 1.500.

Questão 10 - Conhecimentos Específicos – Economista 9206-5152
De acordo com os conceitos do sistema de contas nacionais, o Produto Interno Bruto a preços de mercado é igual ao:
A.
B.
C.
D.

Produto Nacional Líquido a custo de fatores mais depreciação menos renda líquida recebida do exterior.
Produto Nacional Bruto a preços de mercado menos a renda líquida recebida do exterior.
Produto Nacional Bruto a preços de mercado menos a renda líquida enviada ao exterior.
Produto Nacional Bruto a preços de mercado mais depreciação menos a renda líquida enviada ao exterior.

Questão 11 - Conhecimentos Específicos - Economista
Os itens abaixo fazem parte da conta financeira na nova metodologia do balanço de pagamentos, exceto:
A.
B.
C.
D.

investimentos diretos.
amortização de empréstimos.
capitais de curto prazo.
remessa de lucros.

Questão 12 – Conhecimentos Específicos - Economista
De acordo com a seguinte equação de uma economia aberta Y = C + I + G +(X - M),é correto afirmar que:
A.
B.
C.
D.

se Y = PIB, (X-M) = exportações menos importações de bens e serviços não-fatores.
se Y = PIB, (X-M) = superávit na balança comercial.
se Y = PIB, (X-M) = saldo do balanço de pagamentos em transações correntes.
se Y = PIB, (X-M) = déficit na balança comercial.

Questão 13 – Conhecimentos Específicos - Economista
Em 2001, o Banco Central do Brasil promoveu alterações na estrutura do balanço de pagamentos na sua nova versão.
Entre essas alterações, destaca-se:
A.
B.
C.
D.

a inclusão do item amortizações na conta de serviços.
a introdução da conta financeira, para registrar as transações relativas à formação de ativos e passivos externos.
a inclusão dos serviços governamentais na conta financeira.
a inclusão dos serviços financeiros na conta financeira.

Questão 14 – Conhecimentos Específicos - Economista
Considerando os conceitos do balanço de pagamentos em relação aos lançamentos das contas, é correto afirmar que:
A.
B.
C.
D.

todas as operações envolvendo donativos devem necessariamente ter como contrapartida lançamento na conta de
exportações.
os investimentos diretos devem ser lançados no balanço de rendas.
as amortizações de empréstimos fazem parte da conta financeira e o pagamento de juros de empréstimos faz parte do
balanço de rendas.
os investimentos em carteira de ações no exterior devem ser lançados no balanço de rendas.
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Questão 15 – Conhecimentos Específicos - Economista
Considere uma economia hipotética em que, em um determinado período, foram efetuadas as seguintes transações com o
exterior, em unidades monetárias:
- Remessa de lucro ao exterior por residente: 500
- Doações recebidas: 150
- Dividendos recebidos: 200
- Importações de mercadorias à vista: 1.800
- Pagamento de seguros: 250
- Recebimento de Fretes: 300
- Remessa de Juros: 280
- Recebimento de investimento estrangeiro direto: 600
- Exportações de mercadorias à vista: 2.500
- Ações de companhias estrangeiras: 350
Com base nesses dados, os resultados da Balança Comercial (BC), Balanço de Serviços (BS), Saldo das Transações
Correntes (STC), Conta Financeira (CF) e do saldo do Balanço de Pagamentos (SBP) são:
A.
B.
C.
D.

BC=700; BS=550 STC=820; CF=250; SBP=1.070.
BC=700; BS=50STC=120; CF=450; SBP=570.
BC=-700; BS=-50STC=270; CF=250; SBP=520.
BC=700; BS= 50; STC=320; CF=250; SBP=570.

Questão 16 – Conhecimentos Específicos - Economista
Considere os dados hipotéticos em unidades monetárias do balanço de pagamentos:
- Exportações de serviços (não-fatores): 350
- Importações de serviços (não-fatores): 120
- Saldo das transações correntes (déficit): 450
- Importações de bens: 250
- O saldo da conta financeira: superávit de 200
- A conta capital: registro de superávit de: 100
- Exportações de bens: 650
Com base nessas informações, a renda líquida enviada ao exterior é igual a:
A.
B.
C.
D.

870.
920.
1.080.
1.380.

Questão 17 - Conhecimentos Específicos - Economista
De acordo com os dados hipotéticos em unidades monetárias do balanço de pagamentos:
- Exportações de serviços (não-fatores): 350
- Importações de serviços (não-fatores): 120
- Saldo do balanço comercial: 250
- O saldo da conta financeira: superávit de: 200
- O saldo das transferências unilaterais: superávit de: 150
- O saldo de serviços fatores: superávit de: 400
Com base nessas informações, em unidades monetárias,o saldo das transações correntes é igual a:
A.
B.
C.
D.

-70.
830.
1.030.
1.230.

Questão 18 – Conhecimentos Específicos - Economista
O Banco Central é o órgão responsável pela determinação da base monetária do país. Considere o multiplicador dos meios
de pagamento em relação à base monetária, k = 3/2 e os encaixes totais dos bancos comerciais / depósitos à vista, r= 0,4.
De acordo com essas informações, é correto afirmar que o coeficiente papel-moeda em poder do público/M1é igual a:
A.
B.
C.
D.

0,44.
0.46.
0,54.
0,56.
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Questão 19 - Conhecimentos Específicos - Economista
Durante o período de um ano, um determinado país realizou as seguintes transações com o exterior, em unidades
monetárias:
- Saldo da conta financeira: 4.000
- Renda enviada para o exterior: 8.500
- Exportações de bens e serviços não-fatores: 6.000
- Saldo da conta capital: 1.500
- Renda recebida do exterior: 5.500
- Importações de bens e serviços não-fatores: 3.500
Com base nas informações acima, é correto afirmar:
A.
B.
C.
D.

O saldo de transações correntes registrou um superávit de 500, um saldo na balança comercial de 2.500 e uma renda
recebida do exterior de 3.000.
O saldo da balança comercial foide 2.500, o saldo de transações correntes registrou um superávit de 500e uma renda
enviada ao exterior de 3.000.
O saldo total do balanço de pagamentos foi igual 5.000, o saldo de transações correntes registrou um déficit de 500 e
uma renda recebida do exterior de 3.000.
O saldo de transações correntes registrou um déficit de 500, a renda líquida enviada ao exterior foide 3.000 e o saldo
total do balanço de pagamentos registrou um superávit de 5.000.

Questão 20 - Conhecimentos Específicos - Economista
Em sistemas de contas nacionais, considere os seguintes dados, em unidades monetárias:
Impostos indiretos: 200; Produto Interno Bruto a custo dos fatores: 2.000; Renda enviada para o exterior: 150; Renda
recebida do exterior: 80; Subsídios: 50;Depreciação: 250.
Com base nessas informações, os valores do Produto Nacional Bruto a preço de mercado e o Produto Nacional Líquido a
custos dos fatores são, respectivamente:
A.
B.
C.
D.

2.080 e 1.680.
2.080 e 1.930.
2.150 e 1.750.
2.150 e 1.930.

Questão 21 – Conhecimentos Específicos - Economista
A teoria quantitativa da moeda é utilizada pelos autores da Teoria Clássica para definir a determinação no nível de preços e
suas flutuações. Uma ampliação da quantidade de moeda na economia tem como consequência o(a):
A. aumento do produto real da economia.
B. aumento dos salários reais da economia.
C. aumento do produto nominal da economia.
D. queda no nível geral dos preços.

Questão 22 – Conhecimentos Específicos - Economista
Com base no manual de Finanças Públicas do Banco Central,A Dívida Liquida do Setor Público (DLSP):
A.
B.

corresponde ao balanceamento entre as dívidas e os créditos do setor público financeiro e do Banco Central.
corresponde ao saldo líquido do endividamento do setor público não-financeiro e do Banco Central com o sistema
financeiro (público e privado), o setor privado não-financeiro e o resto do mundo.
C. abrange o total dos débitos de responsabilidade do Governo Federal, dos governos estaduais e dos governos
municipais, junto ao setor privado, ao setor público financeiro e ao Banco Central.
D. corresponde aos valores da dívida mobiliária do Governo Federal que são calculados com base na posição de carteira,
que não leva em consideração as operações compromissadas realizadas pelo Banco Central.

Questão 23 - Conhecimentos Específicos - Economista
De acordo com as Teorias das Finanças Públicas no Brasil e o conceito de resultado primário das contas do setor público, é
correto afirmar que o resultado primário registra a diferença entre:
A.

as receitas e despesas do setor público, mais os juros incidentes sobre a dívida líquida do setor público, assim como a
correção monetária e cambial.
B. receitas e despesas do setor público e abrange o total dos débitos de responsabilidade do Governo Federal, dos
governos estaduais e dos governos municipais.
C. as receitas e despesas do setor público, menos os juros incidentes sobre sua dívida líquida, bem como a correção
monetária e cambial.
D. receitas e despesas do setor público e corresponde ao balanceamento entre as dívidas e os créditos do setor público
financeiro.
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Questão 24 – Conhecimentos Específicos - Economista
O resultado orçamentário do governo é apurado com déficit ou superávit. Sobre o resultado primário é correto afirmar que:
A.

quando as receitas são superiores às despesas, o resultado é um déficit primário
Financiamento do Setor Público (NFSP) no conceito primário positiva.
B. quando as despesas são superiores às receitas, o resultado é um déficit primário
Financiamento do Setor Público (NFSP) no conceito primário positiva.
C. quando as receitas são superiores às despesas, o resultado é um superávit primário
Financiamento do Setor Público (NFSP) no conceito primário positiva.
D. quando as despesas são superiores às receitas, o resultado é um déficit primário
Financiamento do Setor Público (NFSP) no conceito primário negativa.

ou uma necessidade de
ou uma necessidade de
ou uma necessidade de
ou uma necessidade de

Questão 25 - Conhecimentos Específicos - Economista
O Banco Central é responsável pela administração da política monetária no país. A oferta monetária aumentará caso ocorra
uma das seguintes situações, exceto:
A. aumento das operações ativas do Banco Central, via resgate de títulos públicos federais.
B. redução da relação encaixe/depósitos à vista dos bancos comerciais.
C. redução da proporção do papel-moeda em poder do público em relação ao total dos meios de pagamento.
D. aumento da taxa de recolhimento compulsório dos bancos comerciais.

Questão 26 – Conhecimentos Específicos – Economista
O texto da Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu Art. 19, apresenta a seguinte redação: “Para os fins do disposto no caput
do art.169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não
poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida.”. É correto afirmar que a despesa total com pessoal não poderá
exceder a:
A.
B.
C.
D.

União 50%; Estados 60% e Municípios 60%.
União 50%; Estados 50% e Municípios 50%.
União 60%; Estados 60% e Municípios 60%.
União 60%; Estados 50% e Municípios 50%.

Questão 27 – Conhecimentos Específicos - Economista
A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que os instrumentos de transparência da gestão fiscal deverão ser divulgados à
sociedade, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Assinale a alternativa que representa os instrumentos de
transparência da gestão fiscal.
A.
B.
C.

D.

Os orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório de
Gestão Fiscal; a certidão negativa de débitos.
Apenas as leis de diretrizes orçamentárias e as prestações de contas com o respectivo relatório resumido.
Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o
Relatório Resumido da Execução Orçamentária; o Relatório de Gestão Fiscal; as versões simplificadas desses
documentos.
Os planos de contas, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária; as certidões negativas.

Questão 28 – Conhecimentos Específicos - Economista
Quando os gastos do setor público brasileiro com juros são iguais ao superávit primário obtido, isso significa que ocorreu
um(a):
A. redução da dívida pública.
B. diminuição das transferências públicas.
C. aumento do investimento público.
D. equilíbrio orçamentário operacional.

Questão 29 - Conhecimentos Específicos - Economista
É o instrumento que estabelece as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital
para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na
legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento::
A. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
B. Plano Plurianual (PPA).
C. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
D. Lei Orçamentária Anual (LOA).
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Questão 30 – Conhecimentos Específicos - Economista
Analise as proposições a seguir e assinale a alternativa correta.
I. O Banco Mundial, também conhecido como BIRD (Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento) foi
criado com o intuito de auxiliar a reconstrução dos países devastados pela guerra e, posteriormente, promover o
crescimento dos países em vias de desenvolvimento por meio da promoção de projetos economicamente viáveis e
relevantes para o desenvolvimento desses países.
II. O Fundo Monetário Internacional (FMI), que administra o Sistema Monetário Internacional, tem como um dos seus
objetivos evitar possíveis instabilidades cambiais e garantir a estabilidade financeira, eliminando práticas
discriminatórias e restritivas aos pagamentos multilaterais. Nesse sentido, a estabilidade financeira interna e o
combate à inflação nos países membros são algumas das suas metas.
III. O MERCOSUL tem como objetivos promover a liberalização das atividades comerciais entre países do bloco,
uniformização da política comercial do bloco contra o resto do mundo, promover a livre produção, promover a
coordenação das políticas macroeconômicas entre os países, promover a unificação monetária.
IV. A Organização Mundial do Comércio (OMC), que iniciou suas atividades em 1º de janeiro de 1995, é a principal
instância para administrar o sistema multilateral de comércio. A organização tem por objetivo estabelecer um marco
institucional comum para regular as relações comerciais entre os diversos membros que a compõem, estabelecer um
mecanismo de solução das controvérsias comerciais, tendo como base os acordos comerciais atualmente em vigor,
e criar um ambiente que permita a negociação de novos acordos multilaterais e plurilaterais entre os membros.
A. As proposições I, II e III estão corretas e a IV está errada.
B. As proposições I, II e IV estão corretas e a III está errada.
C. Todas as proposições estão corretas.
D. A proposição IV está correta e I, II e III estão erradas

Questão 31 - Conhecimentos Específicos - Economista
Sobre a recente crise financeira mundial, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I.
II.
III.

IV.

Na atual crise financeira mundial, as economias emergentes estão particularmente mais equilibradas, mesmo com o
aperto da política monetária dos Estados Unidos.
As economias desenvolvidas, com os Estados Unidos à frente, estão liderando o crescimento global, com os países
emergentes sob risco de desaceleração devido ao aperto da política monetária norte-americana.
A crise econômica mostra o sistema financeiro com um endividamento menor, mas ainda longe do ideal, os Estados
Unidos decidindo se retiram ou não as políticas de estímulo à economia e a Europa ainda lutando para voltar a
crescer. O cenário mais preocupante está em países como Espanha e Grécia, que ainda enfrentam altas taxas de
desemprego.
O crescimento global permanece fraco, e os riscos para a estabilidade e volatilidade de mercado persistem. Assim
como as economias emergentes começaram a ganhar impulso, os mercados dos países avançados estão em
desaceleração.

A. As proposições I, e IV estão erradas e as II e III estão corretas.
B. As proposições I, II e III estão corretas e a IV está errada.
C. As proposições I, II, III e IV estão corretas.
D. A proposição II está correta e I, III e IV estão erradas.

Questão 32– Conhecimentos Específicos - Economista
O Banco Central é responsável pela política monetária do país. Quando necessário, utiliza diversos instrumentos para
adequar essa política ao momento econômico. É medida de política monetária expansionista:
A. Reduzir a taxa de depósito compulsório.
B. Promover a valorização da taxa de câmbio real.
C. Elevar a taxa de juros das operações de redesconto.
D. Promover a venda de divisas estrangeiras no mercado de câmbio.

Questão 33 – Conhecimentos Específicos - Economista
Para neutralizar um processo inflacionário de origem inercial, são necessários outros procedimentos além da política
monetária para atuar especificamente sobre o componente inercial. Entre esses procedimentos se encontra:
A.
B.
C.
D.

Política fiscal restritiva.
Indexação de juros.
Desindexação de salários.
Indexação do salário mínimo.
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Questão 34 - Conhecimentos Específicos - Economista
Nos anos 80, o Brasil atravessou um período de altas taxas de inflação. Com o objetivo de combater o processo crônico de
inflaçãoforam adotados vários planos econômicos. O primeiro deles foi o Cruzado, sob o governo de José Sarney,
tendoDilson Funaro no Ministério da Fazenda. Foramcaracterísticas desse plano:
A.
B.

a criação das OTNs e do gatilho salarial, com a retirada da tablita para os contratos prefixados.
a criação de uma moeda forte e o estabelecimento de metas claras para as políticas monetária e fiscal, sem a
correspondente política de reajustes salariais.
C. o congelamento dos preços e da economia, com o consequente reequilíbrio do poder de compra de todos os
segmentos sociais e empresariais.
D. o congelamento de preços e da taxa de câmbio e a criação do gatilho salarial.

Questão 35 - Conhecimentos Específicos - Economista
Considerando o modelo IS-LM para uma economia fechada, assinale a alternativa que representa as consequências de um
aumento dos gastos públicos.
A. Deslocamento da curva IS para esquerda; elevação da renda real (Y) e elevação na taxa de juros (i).
B. Deslocamento da curva IS para direita; elevação da renda real (Y) e elevação na taxa de juros (i).
C. Deslocamento da curva IS para direita; redução da renda real (Y) e elevação na taxa de juros (i).
D. Deslocamento da curva IS para direita; redução da renda real (Y) e redução na taxa de juros (i).

Questão 36 - Conhecimentos Específicos - Economista
Considere o modelo IS-LM de uma economia aberta, com equilíbrio no balanço de pagamentos e mobilidade imperfeita de
capitais para a análise dos seguintes itens e assinale a alternativa correta.
I.
II.
III.
IV.

A.
B.
C.
D.

Em regime de câmbio fixo com mobilidade de capital, o BC não pode promover uma política monetária independente,
sob o risco de perder ou acumular mais reservas do que desejaria.
No regime de câmbio fixo, uma expansão monetária provocará, inicialmente, aumentos dos níveis de renda e
emprego, que não podem ser mantidos em face da perda de divisas.
No regime de câmbio fixo, o governo perde a capacidade de aquecer a economia mediante aumento de gastos, pois
estes só provocam elevações da taxa de juros.
Em um regime de câmbio flexível, o BC perde o controle de oferta de moeda, caso tenha por meta o equilíbrio do
balanço de pagamentos.

As proposições I, II e III são verdadeiras e a IV é falsa.
As proposições I, II, III e IV são verdadeiras.
As proposições I, e II são verdadeiras e as III e IV são falsas.
A proposição II é verdadeira e I, III e IV são falsas.

Questão 37 – Conhecimentos Específicos - Economista
É correto afirmar que um aumento do nível de preços:
A. Provoca uma queda na demanda agregada, implicando, graficamente, um deslocamento da curva de demanda
agregada para a esquerda;
B. Provoca automaticamente um aumento da oferta agregada;
C. Provoca uma queda na oferta agregada;
D. Provoca uma queda na demanda agregada, implicando, graficamente, um deslocamento ao longo da curva de demanda
agregada;

Questão 38 – Conhecimentos Específicos - Economista
No mundo globalizado existe uma preocupação muito grande dos países em proteger a produção nacional. Atualmente o
comércio internacional apresenta diversas barreiras ao livre comércio. Assinale a alternativa que corresponde a barreiras
protecionistas:
A. Subsídios, oligopólios, trustes e cartéis.
B. Tarifas alfandegárias, taxas múltiplas de câmbio e oligopólios.
C. Subsídios, tarifas alfandegárias e licença de importação e exportação.
D. Tarifas alfandegárias, subsídios, dumping e cartéis.
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Questão 39 – Conhecimentos Específicos - Economista
Sobre o desemprenho da economia brasileira no período de 2009 a 2013, é correto afirmar que:
A. A Dívida Líquida do Setor Público apresentou crescimento no período.
B. Os setores de agropecuária e indústria apresentaram queda no ano de 2012.
C. O saldo das transações correntes vem diminuindo o tamanho do déficit a cada ano.
D. Mesmo com dificuldades o governo tem conseguido manter a meta de inflação.

Questão 40 – Conhecimentos Específicos - Economista
As variações no nível de preços afetam o valor da riqueza financeira e da oferta monetária. Um aumento no nível de preços:
A.
B.
C.
D.

aumenta a oferta monetária real e faz com que a curva LM sofra um deslocamento para a esquerda.
aumenta a oferta monetária real e faz com que a curva LM sofra um deslocamento para a direita.
reduz a oferta monetária real e faz com que a curva LM sofra um deslocamento para a direita.
reduz a oferta monetária real e faz com que a curva LM sofra um deslocamento para a esquerda.

As questões 41 e 42 usam como referência o texto a seguir.

DAHMER, André. Malvados. Ilustrada. Folha de S. Paulo. 03/01/2014.

Questão 41 – Conhecimentos Específicos – Língua Portuguesa
Assinale a alternativa que não se aplica à compreensão da tirinha:
A.
B.
C.
D.

Os elementos não verbais são imprescindíveis para a produção de sentido.
O diálogo estabelecido na tirinha revela antagonismo na visão de mundo das personagens.
É perceptível nessa tirinha a característica desse gênero textual de trazer somente no último quadro a marca de humor.
A ausência da imagem de uma das personagens no último quadro colabora para reforçar a descrença dessa
personagem em um futuro melhor.

Questão 42 - Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa
Assinale a alternativa em que se observa a mesma situação de uso de “por que” conforme na tirinha:
A.
B.
C.
D.

Você se lembra dos problemas por que passou?
Por que caminhos você andou?
Por que as escolhas são difíceis?
Eis o motivo por que estou pessimista.

As questões 43 a 45 usam como referência o texto a seguir.
Com as manifestações que começaram em protesto contra o aumento do preço da tarifa de ônibus em São Paulo,
algum repórter ou comentarista usou todos os dias a partir da primeira delas, em meados de junho, a expressão “mobilidade
urbana” para referir-se ao transporte coletivo na cidade. A bela e antiga expressão caiu no gosto de explicadores
papagaiosos.
O que é mobilidade? Basicamente, qualidade do que é móvel ou capaz de se mover. E urbano? Relativo à cidade.
Mobilidade urbana, portanto, abrange todo movimento que se registra na cidade, da superfície ao subsolo: de trens, metrô,
ônibus, caminhões, automóveis, motos, bicicletas, esqueites, velocípedes, patins, carrinhos de supermercados, escadas
rolantes, cadeiras de rodas e até o andar aflito dos pedestres. Sem contar o movimento sorrateiro de baratas e ratos. Os de
quatro patas. Tudo isso compõe a mobilidade urbana. Pode abranger até a mobilidade da própria cidade, se isso fosse
possível.
(MACHADO, J. A mobilidade urbana. Revista Língua. ano 8, nº 94, agosto de 2013, p. 21)
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Questão 43 - Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa
O sentido do vocábulo “papagaiosos” é construído por um processo:
A.
B.
C.
D.

pleonástico, pois “explicadores” já remete à noção de pessoas que falam muito.
metafórico, pois há uma comparação mental entre pessoas que falam muito e uma ave tropical.
de personificação, pois atribui uma característica de ser inanimado a ser humano.
sinestésico, já que se confundem diferentes impressões sensoriais.

Questão 44 - Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa
É incorreto afirmar sobre o seguinte fragmento “Sem contar o movimento sorrateiro de baratas e ratos. Os de quatro patas.”:
A.
B.
C.
D.

O pronome demonstrativo “os” retoma o substantivo “ratos”.
A expressão “os de quatro patas” delimita o significado do substantivo “ratos” em relação a outro sentido possível.
O vocábulo “quadrúpedes” poderia sintetizar a expressão “de quatro patas”.
Apenas ratos de quatro patas movimentam-se furtivamente pelas cidades.

Questão 45 – Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa
A técnica utilizada para elaboração do segundo parágrafo, mais especificamente nos excertos “qualidade do que é móvel ou
capaz de se mover” e “relativo à cidade”, remete à forma de apresentação de:
A.
B.
C.
D.

verbetes de dicionário.
hiperlinks de texto eletrônico.
notas de rodapé.
notas explicativas de especificação técnica.

As questões 46 e 47 usam como referência o texto a seguir.
A legislação brasileira prevê que qualquer pessoa, no exercício de seus direitos, pode, em vida, doar seu corpo para
fins científicos e/ou pedagógicos. O código assegura ainda, que tal ato não seja irreversível, já que, a qualquer momento –
caso mude de opinião –, o doador tem o direito de refazer sua opção. Bastante simples, o procedimento varia, na verdade,
segundo a instituição de ensino a ser beneficiada. Como regra os cidadãos precisam declarar, formalmente, sua intenção de
doar o próprio corpo. Por meio desse documento, a universidade ou faculdade passa a ter o direito de recebê-lo após o
falecimento do indivíduo.
(SILVA JUNIOR, M. G. Corpos em evidência. Revista Minas faz ciência, nº 53, Março a Maio de 2013, p. 7)

Questão 46 – Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa
O tema central do parágrafo transcrito pode ser resumido na seguinte expressão:
A.
B.
C.
D.

Importância da doação do corpo para estudos científicos.
Importância de estudos científicos sobre o corpo humano.
Regras para doação de corpos a instituições de ensino.
Procedimentos das instituições de ensino para recepção de doações de corpos.

Questão 47 – Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa
Das expressões transcritas abaixo, a única que não remete à ideia de obviedade, pois traz uma informação nova e
específica, é:
A.
B.
C.
D.

“em vida”.
“caso mude de opinião”.
“na verdade”.
“no exercício de seus direitos”.

As questões 48 a 50 usam como referência o texto a seguir.
O Brasil possui cerca de 5,2 milhões de estabelecimentos agropecuários, que ocupam 36,75% do território nacional,
conforme apontou o último censo agropecuário divulgado pelo IBGE (2006). Se comparado com o recenseamento anterior
(1995), esse número mostra uma queda de 6,7% na área total de propriedades. A redução tem, entre seus possíveis
fatores, a criação de novas unidades de conservação ambiental e a demarcação de terras indígenas. Somadas a isso, a
automatização das lavouras e a mudança no perfil econômico e populacional no país – de agrário para industrial, de rural
para urbano – deixaram para trás a imagem bucólica da vida no campo e tornaram a atividade agropecuária um negócio
conectado a uma gama intrincada de fatores.
(FONSECA, V. Quem implanta, colhe. Revista Minas faz ciência, nº 53, Março a Maio de 2013, p. 30)
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Questão 48 - Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa
Os travessões no trecho “– de agrário para industrial, de rural para urbano –” são empregados para:
A.
B.
C.
D.

restringir o perfil econômico da população.
detalhar o significado de “mudança”.
justificar a mudança no perfil econômico da população.
explicar a mudança citada.

Questão 49 – Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa
No texto, a presença de dados quantitativos caracteriza:
A.
B.
C.
D.

sua estrutura dissertativa.
seu aspecto informacional.
a subjetividade do autor ao escolher os dados a serem apresentados.
o posicionamento do narrador diante dos fatos.

Questão 50 - Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa
O título da matéria “Quem implanta, colhe” é formado a partir do dito popular “Quem planta, colhe”. A alteração realizada é
um indício, no campo da agropecuária, de:
A.
B.
C.
D.

inovação nos processos e nas técnicas de automatização do setor agropecuário.
adequação a novas legislações para criação de estabelecimentos agropecuários.
permanência da imagem bucólica que se formou sobre a vida no campo.
redução populacional apontada pelo censo do IBGE.
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