
BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

ESTE CADERNO CONTÉM 60 (SESSENTA)  QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE

RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.

PROVA

S11 - P
Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

ATENÇÃO:

CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

Economista

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DO LÍDER INDIANO MAHATMA GANDHI PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Se ages contra a justiça e eu te deixo agir, então a injustiça é minha.”

TARDE

Estado de Rondônia
Superintendência Estadual de Administração e Recursos Humanos de Rondônia – SEARH

Superintendência de Compras e Licitações de Rondônia – SUPEL

Grupo II – Grupo Ocupacional Ensino Superior – Área Administrativa

Disciplinas
Quantidade
de questões

Valor de
cada

questão

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Língua Portuguesa 10 2

Informática Básica 5 1

História e Geografia de Rondônia 10 1

Noções de Administração Pública 5 1

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Conhecimentos da Área de Formação 30 2
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Era uma vez um bando de ratos que vivia no
buraco do assoalho de uma casa velha.

Havia ratos de todos os tipos, grandes e
pequenos, pretos e brancos, velhos e jovens, fortes e
fracos, do campo e da cidade.

Mas ninguém ligava para as diferenças,
porque todos estavam irmanados em torno de um
sonho comum: um queijo enorme, amarelo, cheiroso,
bem pertinho dos seus narizes. Comer o queijo seria
a suprema felicidade...

Bem pertinho é modo de dizer. Na verdade, o
queijo estava imensamente longe, porque entre ele e
os ratos estava um gato... O gato era malvado, tinha
dentes afiados e não dormia nunca. Por vezes, fingia
dormir. Mas bastava que um ratinho mais corajoso se
aventurasse para fora do buraco, para que o gato
desse um pulo e, era uma vez um ratinho...

Os ratos odiavam o gato.
Quanto mais o odiavam mais irmãos se

sentiam.
O ódio a um inimigo comum tornava-os

cúmplices de um mesmo desejo: queriam que o gato
morresse ou sonhavam com um cachorro...

Como nada pudessem fazer, reuniam-se para
conversar. Faziam discursos, denunciavam o
comportamento do gato (não se sabe bem para
quem), e chegaram mesmo a escrever livros com a
crítica filosófica sobre gatos. Diziam que um dia
chegaria em que os gatos seriam abolidos e todos
seriam iguais. “Quando se estabelecer a ditadura dos
ratos”, diziam os camundongos, “então todos serão
felizes…”

– O queijo é grande o bastante para todos,
dizia um.

– Socializaremos o queijo, dizia outro.
Todos batiam palmas e cantavam as mesmas

canções.
Era comovente ver tanta fraternidade.
Como seria bonito quando o gato morresse!
Sonhavam.
Nos seus sonhos, comiam o queijo.
E quanto mais o comiam, mais ele crescia.
Porque esta é uma das propriedades dos

queijos sonhados: não diminuem; crescem sempre!
E marchavam juntos, rabos entrelaçados,

gritando: “o queijo, já”…
Sem que ninguém pudesse explicar como, o

fato é que, ao acordarem numa bela manhã, o gato
tinha sumido.

O queijo continuava lá, mais belo do que
nunca. Bastaria dar apenas uns poucos passos para

O sonho dos ratos

Com relação à fábula de Rubem Alves, analise as
afirmativas a seguir.

I. No texto, associando o comportamento dos ratos
ao do homem, os ratos representam a humildade,
a covardia e a falta de solidariedade.

II. Os ratos, na fábula, são seres perseguidos,
incapazes de uma ação em prol da coletividade.

III. Contrariando uma característica das fábulas, no
texto há indicação precisa de tempo e lugar.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

A) I
B) II
C) III
D) I e II
E) I e III

Questão 01

fora do buraco.
Olharam cuidadosamente ao redor. Aquilo

poderia ser um truque do gato. Mas não era. O gato
tinha desaparecido mesmo. Chegara o dia glorioso, e
dos ratos surgiu um brado retumbante de alegria.
Todos se lançaram ao queijo, irmanados numa fome
comum.

E foi então que a transformação aconteceu!
Bastou a primeira mordida. Compreenderam,
repentinamente, que os queijos de verdade são
diferentes dos queijos sonhados. Quando comidos,
em vez de crescer, diminuem.Assim, quanto maior for
o número de ratos a comer o queijo, menor o naco
para cada um. Os ratos começaram a olhar uns para
os outros, como se fossem inimigos.

Olharam, cada um para a boca dos outros,
para ver quanto queijo haviam comido. E os olhares
se enfureceram. Arreganharam os dentes.
Esqueceram-se do gato. Eram seus próprios
inimigos.

Abriga começou.
Os mais fortes expulsaram os mais fracos, a

dentadas.
[...]
Os ratinhos magros, de dentro do buraco

escuro, não podiam compreender o que havia
acontecido. O mais inexplicável era a transformação
que se operara no focinho dos ratos fortes, agora
donos do queijo. Tinham todo o jeito do gato, o olhar
malvado, os dentes à mostra.

Os ratos magros não conseguiam perceber a
diferença entre o gato de antes e os ratos de agora. E
compreenderam, então, que não havia diferença
alguma.

. Não é por acidente que os nomes são tão
parecidos.

RATO+QUEIJO = GATO

Pois todo rato que fica dono de queijo vira
gato

(ALVES, Rubem. . São Paulo: Loyola, 2006.
p. 15-19.)

Estórias de bichos

– Língua Portuguesa
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N o p e r í o d o “ P o r q u e e s t a é u m a d a s
PROPRIEDADES dos queijos sonhados: não
diminuem; crescem sempre!” (§ 17), o elemento
destacado pode ser substituído, sem prejuízo para o
sentido original do texto, por:

A) substâncias.
B) qualidades.
C) imperfeições.
D) razões.
E) expectativas.

Questão 03

Assinale a alternativa na qual o deslocamento do
adjetivo provoca alteração de sentido.

A) “[...] vivia no buraco do assoalho de uma casa
velha.” (§ 1) / vivia no buraco do assoalho de uma
velha casa.

B) “Comer o queijo seria a suprema felicidade...” (§ 3)
/ Comer o queijo seria a felicidade suprema...

C) “[...] e dos ratos surgiu um brado retumbante de
alegria.” (§ 21) / e dos ratos surgiu um brado de
alegria retumbante.

D) “[...] ao acordarem numa bela manhã, o gato tinha
sumido.” (§ 19) / ao acordarem numa manhã bela,
o gato tinha sumido.

E) “Os ratinhos magros, de dentro do buraco escuro,
não podiam compreender o que havia
acontecido.” (§ 26) / Os magros ratinhos, de
dentro do buraco escuro, não podiam
compreender o que havia acontecido.

Questão 02

O período “Comer o queijo SERIA a suprema
felicidade...” apresenta uma forma verbal, destacada,
que indica:

A) um fato futuro que pode ou não ocorrer,
relacionado a um fato passado.

B) um fato ocorrido no passado, anterior a outro fato,
também no passado.

C) um fato futuro com relação ao momento presente.
D) um fato inconcluso, que se prolonga por algum

tempo, no passado.
E) um fato concluído no passado.

Questão 04

A figura de linguagem presente em “Havia ratos de
todos os tipos, grandes e pequenos, pretos e
brancos, velhos e jovens, fortes e fracos, do campo e
da cidade.” (§ 2) é:

A) paradoxo.
B) sinestesia.
C) prosopopeia.
D) antítese.
E) hipérbole.

Questão 05

Em uma das alternativas a seguir, o termo transcrito
funciona como sujeito da oração a qual pertence.
Assinale-o.

A) “ratos” (§ 2)
B) “cúmplices” (§ 7)
C) “a crítica filosófica” (§ 8)
D) “o queijo” (§ 10)
E) “ninguém” (§ 3)

Questão 06

O período “Quanto mais o odiavam mais irmãos se
sentiam.” (§ 6) possui uma oração subordinada
adverbial:

A) final.
B) temporal.
C) proporcional.
D) concessiva.
E) causal.

Questão 08

Um texto apresenta sempre elementos que retomam
algo já dito anteriormente, dando coesão ao que se
escreve. Assinale a alternativa que, no contexto,
indica o elemento que assume esse papel.

A) “Mas” (§ 3)
B) “que” (§ 1)
C) “Quando” (§ 8)
D) “então” (§ 22)
E) “Pois” (§ 27)

Questão 07
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Considere o Windows XP em sua configuração
padrão. Em relação à lixeira com essa configuração,
é correto afirmar que:

A) é uma pasta especial do Windows, conhecida
como área de transferência.

B) seu ícone na área de trabalho pode ser deletado
normalmente por um usuário não administrador
como qualquer outro ícone.

C) armazena arquivos de qualquer unidade de disco,
incluindo as unidades removíveis.

D) possui um tamanho máximo de armazenamento,
que não pode ser alterado pelo administrador do
sistema.

E) cada unidade de disco rígido reconhecida possui
sua própria lixeira.

Questão 12

Na configuração padrão do Windows XP, quando o
usuário minimiza os programas abertos que estão
sendo utilizados, esses programas permanecem
disponibilizados em um local conhecido como:

A) barra de tarefas.
B) área de transferência.
C) barra de rolagem.
D) plano de fundo.
E) barra de ferramentas.

Questão 11

Questão 09

Ao se substituir corretamente o objeto direto
destacado em “Os ratos magros não conseguiam
perceber A DIFERENÇA entre o gato de antes e os
ratos de agora.” por um pronome oblíquo,
corretamente colocado, tem-se:

A) Os ratos magros não conseguiam percebê-la
entre o gato de antes e os ratos de agora.

B) Os ratos magros não conseguiam-na perceber
entre o gato de antes e os ratos de agora.

C) Os ratos magros não conseguiam perceber-lhe
entre o gato de antes e os ratos de agora.

D) Os ratos magros não conseguiam-lhe perceber
entre o gato de antes e os ratos de agora.

E) Os ratos magros não lhe conseguiam perceber
entre o gato de antes e os ratos de agora.

Questão 10

Em “Os ratinhos magros, de dentro do buraco escuro,
não podiam compreender O que havia acontecido.”
(§ 26), a classe gramatical do termo destacado é:

A) pronome pessoal oblíquo.
B) artigo definido.
C) pronome indefinido.
D) pronome relativo.
E) pronome demonstrativo.

– Informática Básica

No Word 2007, a formatação de parágrafos pode ser
realizada por meio do recurso régua, que possui três
controles. O recuo que é feito com o controle
representado por um quadrado que pode ser
arrastado na régua implementa:

A) a primeira linha do parágrafo.
B) o afastamento das outras linhas, com exceção da

primeira.
C) o recuo do parágrafo à esquerda.
D) a escolha de marcas de tabulação do parágrafo.
E) o recuo do parágrafo à direita.

Questão 13

No MS Excel 2007, a fórmula que solicita a soma de
todas as células da coluna B de uma planilha é:

A) =soma(B)
B) =soma(B!)
C) =soma($B)
D) =soma(B:B)
E) =soma(@B)

Questão 14
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Questão 15

Alguns termos utilizados na segurança da informação
estão disponibilizados na Coluna I. Estabeleça a
correta correspondência com os seus significados,
disponibilizados na Coluna II.

Coluna I

1. DMZ
2. VPN
3. IDS
4. Honey Pot (pote de mel)

Coluna II

( ) Forma de comunicação segura, que permite
o c o m p a r t i l h a m e n t o d e a r q u i v o s e
videoconferências.

( ) Ambiente criado para proteger a rede interna,
gerando um perímetro de segurança entre a
Internet e a rede interna da organização.

( ) Recurso utilizado para atrair os ataques em uma
rede, visando conhecer como eles ocorrem para
ajudar a proteger o sistema.

( ) Sistema de detecção de intrusos.

A) 1, 2, 4 e 3.
B) 2, 1, 4 e 3.
C) 1, 2, 3 e 4.
D) 2, 1, 3 e 4.
E) 3, 2, 4 e 1.

Questão 16

O primeiro Governador e Capitão-General da
Capitania de Mato Grosso, Antônio Rolim de Moura
Tavares, instalou a sua capital em Vila Bela da
Santíssima Trindade, tomando as primeiras
providências para a defesa da capitania. Espanhóis e
portugueses, então, disputavam território às margens
de um importante rio da região. Qual das alternativas
abaixo indica corretamente o nome do referido rio e
qual era a localização dos contendores, nessa
ordem?

A) Madeira / portugueses na margem esquerda.
B) Mamoré / espanhóis na margem direita.
C) Guaporé / portugueses na margem direita.
D) Ji-Paraná / espanhóis na margem esquerda.
E) Pacaás-Novos / portugueses na margem direita.

– História e Geografia de Rondônia

Quanto ao relevo do Estado de Rondônia, é correto
afirmar que o norte e o noroeste pertencem:

A) à região serrana.
B) aos vales e depressões do rio Mamoré.
C) à Chapada dos Parecis.
D) ao Planalto Sul-Amazônico.
E) à grande PlanícieAmazônica.

Questão 18

Questão 19

Este empreendimento atraiu imigrantes de variadas
nacionalidades e fez a pequena vila de Santo Antônio
da Madeira gradualmente ir transferindo sua
localização até se tornar uma grande cidade.
O empreendimento citado e a cidade estão
corretamente listados em:

A) rodovia / Cacoal
B) ferrovia / Porto Velho
C) hidrovia /Ariquemes
D) hidrelétrica / Ji-Paraná
E) portos / São Francisco do Guaporé

Com o declínio da mineração e a independência
do Brasil, a região do futuro Estado de Rondônia
perdeu importância econômica até que, em fins do
século XIX, a _________________ e com ela a
imensa demanda por _________________, atraiu
imigrantes _________________.

As lacunas no texto acima são correta e
respectivamente preenchidas por:

A) urbanização / serviços / de várias regiões do país.
B) Revolução Industrial / borracha natural /

nordestinos.
C) ferrovia Madeira-Mamoré / t rabalho /

estrangeiros.
D) fundação de Porto Velho / mão de obra / sulistas.
E) descoberta de cassiterita / riquezas / doAcre.

Questão 17
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Questão 20

A rede hidrográfica do Estado de Rondônia é
representada pelo rio _________________ e seus
afluentes, que formam sub-bacias significativas. O
conjunto, por sua vez, integra a bacia do
_________________.

As lacunas no texto acima são corretamente
preenchidas por:

A) Mamoré /Amazonas.
B) Guaporé / Mamoré.
C) Ji-Paraná / Madeira.
D) Madeira /Amazonas.
E) Beni / Madeira.

Questão 21

Rondônia, hoje, figura entre os estados mais
devastados ambientalmente. Tal fato tem sua origem
maior:

A) nos projetos de colonização do Governo Federal.
B) na industrialização de Porto Velho.
C) na construção da ferrovia Madeira-Mamoré.
D) na construção das hidrelétricas de Santo Antônio

e Jirau.
E) no estabelecimento de reservas indígenas pela

FUNAI.

Questão 22

Rondônia é o segundo maior produtor do país de
cassiterita (minério do estanho), somente
ultrapassado pelo Estado do Amazonas, além de ser
um grande produtor de soja. Em Rondônia, a maior
parte do minério é retirada do garimpo Bom Futuro,
em Ariquemes. Constituem-se nos principais
facilitadores do escoamento da produção,
principalmente da soja:

A) a hidrovia do Guaporé e o porto de Guajará-Mirim.
B) a ferrovia Madeira-Mamoré e a hidrovia de mesmo

nome.
C) o porto de Porto Velho e a hidrovia do Madeira.
D) a ferrovia Madeira-Mamoré e a rodovia BR 174.
E) a hidrovia do Ji-Paraná e o porto do Rio Novo.

Questão 23

Questão 24

Questão 25

Até a década de 1960, o Estado de Rondônia tinha
sua economia reduzida à extração de borracha e de
castanha-do-pará. O crescimento acelerado só
começa a ocorrer, de fato, a partir dos anos 1960 e
1970, mediante projetos do Governo Federal para
desenvolvimento da região. Aponte a afirmativa
abaixo que lista corretamente uma ação do Governo
Federal nesse sentido e um fator econômico que
impulsionaram o extraordinário crescimento de
Rondônia no período.

A) a construção do porto graneleiro de Porto Velho e
o potencial hidrelétrico.

B) construção de rodovias e a descoberta de
cassiterita.

C) construção da ferrovia Madeira-Mamoré e a
descoberta de ouro.

D) inauguração da hidrovia do Madeira e chegada da
soja.

E) a liberação da exploração madeireira e a
distribuição de terras agrícolas boas e baratas.

Entre as décadas de 1960 e 1980, o número de
habitantes em Rondônia cresce mais de sete vezes e
passa de 70 mil para 500 mil (números aproximados).
Rondônia é elevada à condição de Estado em 1981.
Com o crescimento populacional, surgem problemas
como conflitos por terra, violência e desflorestamento
ilegal em terras indígenas. Para conter o
desflorestamento, é criado em 2001, na fronteira com
a Bolívia:

A) o projeto de demarcação e assentamento de
reservas indígenas.

B) o projeto de uso sustentável da bacia do Guaporé.
C) o Centro de Pesquisas para o Desenvolvimento

Sustentável daAmazônia.
D) uma nova reserva extrativista.
E) um corredor ecológico binacional com

financiamento inicial do Banco Mundial.

A operação com plena capacidade de duas novas
hidrelétricas em Rondônia causará grande
impacto ecológico e social, envolvendo inclusive a
questão indígena. Esses novos empreendimentos
localizam-se no rio:

A) Guaporé.
B) Mamoré.
C) Ji-Paraná.
D) Madeira.
E) Beni.
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– Conhecimentos da Área de Formação

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Um título de $ 4.500,00 foi pago com 15 dias de atraso
e o banco cobrou juros simples de 90% ao ano pela
mora. Considerado o ano comercial, o valor total pago
foi de:

A) $ 4.701,50.
B) $ 4.837,50.
C) $ 4.702,75.
D) $ 4.668,75.
E) $ 4.687,50.

– Noções de Administração Pública

Questão 26

Questão 27

Questão 28

Dentre as alternativas abaixo, a única que se alinha à
proposta da administração gerencial, oriunda das
reflexões sobre o “paradigma do cliente”, é:

A) re lações hierarquizadas e r íg idas de
subordinação entre órgãos e agentes.

B) remuneração baseada na função desenvolvida e
não nos resultados alcançados.

C) priorização de processos e ritos.
D) gestão com controle de resultados e participativa.
E) administração burocrática baseada na estrita

legalidade.

Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que
NÃO guarda correlação com os princípios desejáveis
de ética e cidadania.

A) Observância de ações cidadãs plenas, efetivas,
cotidianas e ativas.

B) Cuidado relativo à segurança e à saúde individual
com o reconhecimento dos efeitos de tais
cuidados na dimensão social.

C) Respeito ao meio ambiente e à capacidade
contributiva no plano dos impostos.

D) Cuidado no uso dos bens comuns e fruição
adequada dos serviços públicos.

E) Elenco de princípios fundamentais nas
constituições apenas para demonstrar o que se
deseja para o futuro dos indivíduos.

A comunicação na gestão pública deve atingir o
objetivo de ser:

A) clara e pessoal, em atenção aos princípios
constitucionais da publicidade e moralidade.

B) concisa e sigilosa, em atenção aos princípios
constitucionais da legalidade e proteção dos
dados.

C) concisa e impessoal, em atenção aos princípios
da moralidade e eficiência.

D) pormenorizada, pessoal e identificada, em
atenção ao princípio constitucional de garantia do
servidor público.

E) sigilosa e interna, atendendo aos princípios
constitucionais da autonomia administrativa e do
autocontrole.

Questão 29

Questão 30

A vacância do cargo público, segundo a Lei
Complementar Estadual nº 68/1992, pode decorrer
de:

A) readaptação.
B) lotação.
C) produtividade.
D) estabilidade.
E) autorização.

Com base na Lei Complementar Estadual nº 68/1992,
assinale a alternativa correta.

A) Remuneração é a retribuição pecuniária única
pelo exercício do cargo público, com valor fixado
em lei.

B) Remuneração é o vencimento do cargo público
acrescido das vantagens permanentes ou
temporárias estabelecidas em lei.

C) Vencimento é a remuneração do cargo público
acrescido das vantagens permanentes ou
temporárias estabelecidas em lei.

D) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens de caráter permanente, pode ser
reduzido em razão de conveniência da
Administração Pública.

E) O servidor perderá parcela da remuneração
diária, proporcional aos atrasos, ausências e
saídas antecipadas iguais ou superiores a quinze
minutos.
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Questão 32

Questão 33

Questão 34

Questão 36

Questão 37

Questão 38

Questão 35

Uma duplicata, com vencimento para 45 dias e valor
nominal igual a $ 6.000,00, foi descontada em um
banco comercial com uma taxa de desconto simples
de 5% ao mês. O valor líquido pago ao portador do
título pelo banco foi de:

A) $ 5.700,00.
B) $ 5.550,00.
C) $ 5.560,60.
D) $ 5.581,40.
E) $ 5.450,00.

Um investidor aplicou $ 15.000,00 por um período de
5 meses a uma taxa de juros simples de 72% ao ano.
Considerando que a inflação do período foi de 3,5%, o
ganho real desse investidor foi de, aproximadamente:

A) $ 3.840,00.
B) $ 4.500,00.
C) $ 4.347,80.
D) $ 4.657,50.
E) $ 4.434,80.

Um investimento de $ 12.000,00, efetuado por um
período de 7 meses e 20 dias, foi resgatado, ao final
do período por $ 17.520,00. A taxa semestral de juros
simples da operação foi de:

A) 69,5%.
B) 46,0%.
C) 59,0%.
D) 36,0%.
E) 72,0%.

Analise os valores do quadro abaixo para a resolução
da questão.

Para que um capital aplicado a juros compostos de
48% ao ano, com capitalização mensal, tenha um
crescimento de 300%, serão necessários,
aproximadamente:

A) 56 meses.
B) 35 meses.
C) 28 meses.
D) 70 meses.
E) 6 meses.

Considere os valores apresentados no quadro abaixo
para a expressão ( 1 + i )

Conhecendo esses valores é possível determinar os
juros compostos gerados por uma aplicação de
$ 20.000,00 em um período de 6 meses à taxa de 5%
ao mês, que são iguais a:

A) $ 5.525,60.
B) $ 6.764,60.
C) $ 8.142,00.
D) $ 6.318,00.
E) $ 6.802,00.

n.

Um cliente pegou um empréstimo de $ 75 mil para
pagamento em 15 prestações mensais pelo sistema
de amortizações constantes (SAC), à taxa de juros de
2% ao mês. O valor da 12ª prestação será igual a:

A) $ 5.837,00.
B) $ 6.500,00.
C) $ 6.100,00.
D) $ 5.400,00.
E) $ 5.500,00.

Quantias de $ 5.000, $ 4.000, $ 6.000 e $ 3.000 foram
aplicadas, respectivamente, por 4 meses, 2 meses e
meio, 5 meses e 7 meses, a uma determinada taxa de
juros simples. Para que a soma desses capitais,
aplicada à mesma taxa, produza juros iguais à soma
dos juros obtidos com cada aplicação, seria
necessário aplicá-la por:

A) 4 meses e 18 ¾ dias.
B) 2 meses e 2 dias.
C) 4 meses e 15 dias.
D) 5 meses e 20 dias.
E) 3 meses e 25 dias.

n i 3% 4% 5% 6%

5 1,15927 1,21665 1,27628 1,33823

6 1,19405 1,26582 1,34010 1,41852

7 1,22987 1,31593 1,40710 1,50363
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Questão 39

A vida útil de uma planta industrial é de cinco anos e
está sendo estudada a possibilidade de efetuar um
investimento de $ 260.000,00 para a compra de um
novo equipamento que deve gerar um aumento de
15.000 unidades na produção de um de seus
produtos. O preço unitário de venda desse produto é
de $ 8,00 e os custos operacionais são de $ 2,50 por
unidade. Considerando um custo de capital de
15% ao ano e utilizando os dados da tabela abaixo,
pode-se afirmar que o Valor Presente Líquido de tal
projeto, desprezando os centavos, é igual a:

A) $ 41.693,00.
B) $ 31.693,00.
C) $ 16.552,00.
D) $ 26.552,00.
E) $ 19.858,00.

Questão 40

O planejamento deve ser anterior à realização das
ações do governo e o processo de planejamento
deve, entre outras ações, reduzir o número de
alternativas apresentadas, visando compatibilizá-las
com os recursos disponíveis. Tal ação atende ao
princípio de:

A) previsão.
B) razoabilidade.
C) competência.
D) obediência.
E) universalidade.

Questão 41

O processo de planejamento orçamentário é
desenvolvido a partir de orientação estratégica, na
qual o governo estabelece o que deve ser feito para
que a administração alcance resultados desejados.
Essa ação conceitua um(a):

A) diretriz.
B) princípio.
C) programa.
D) plano.
E) macro-objetivo.

Questão 42

Questão 43

Os princípios orçamentários básicos têm como
objetivo assegurar o cumprimento dos fins a que se
propõe o orçamento e dividem-se em gerais e
específicos. Um dos princípios gerais é o da
universalidade. A alternativa que tem uma de suas
características é:

A) a Fazenda Pública não deve ter por objetivo
apurar superávits continuados, pois a eficiência
do Estado deve ser medida pela satisfação das
necessidades públicas.

B) a proibição da realização de despesas ou de
assumir obrigações diretas que excedam os
créditos orçamentários ou adicionais.

C) estabelecer que todas as receitas e todas as
despesas devem constar da Lei Orçamentária
pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

D) dispor que o orçamento deve ser objeto de
tanto em sua preparação como em sua discussão
legislativa, bem como em sua execução e
controle.

E) postular o recolhimento de todos os recursos a
uma caixa única do Tesouro, sem qualquer
discriminação quanto à sua destinação.

Os créditos orçamentários adicionais são definidos
como autorizações de despesas não computadas ou
insuficientemente dotadas na lei do orçamento.
Aqueles que são destinados a atender despesas para
as quais não haja dotação orçamentária específica,
isto é, cuja ocorrência indica a existência de erros de
planejamento, são denominados créditos:

A) suplementares.
B) urgentes.
C) extraordinários.
D) complementares.
E) especiais.

Valores de ( 1 + i )n para i = 15% e n = 1 até 5

1 2 3 4 5

1,15000 1,32250 1,52088 1,74901 2,01136
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Questão 44

A Constituição Federal de 1988 incluiu entre as
vedações orçamentárias, “...a transposição, o
remanejamento ou a transferência de recursos de
uma categoria de programação para outra ou de um
órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.”
Os movimentos de recursos entre projetos e
atividades de um mesmo programa ou entre
programas diferentes de uma mesma unidade,
quando se apresentarem completamente executados
ou quando forem cancelados, são denominados:

A) remanejamentos.
B) transferências.
C) reestruturações.
D) transposições.
E) movimentações.

Questão 45

O total do montante das obrigações financeiras
assumidas pelo ente da federação, em virtude de leis,
contratos, convênios ou tratados, para amortização
em prazo superior a doze meses, é denominado:

A) dívida pública consolidada ou fundada.
B) reserva de contingência.
C) passivo contingente.
D) operação de crédito por antecipação de receita.
E) programação financeira de desembolso.

Questão 46

Questão 48

Questão 47

Questão 50

Questão 49

As transferências ativas e passivas decorrentes, ou
não, da execução orçamentária, são evidenciadas
em entidades do setor público no período a que se
referem e discriminadas no(a):

A) Balanço Patrimonial.
B) Balanço Financeiro.
C) Demonstração das Variações Patrimoniais.
D) Balanço Orçamentário.
E) Demonstração do Resultado Econômico.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, para o
processo orçamentár io , inst rumentos de
planejamento governamental que, em ordem
hierárquica ou de precedência, são os seguintes:

A) Lei do Plano Plurianual, Lei do OrçamentoAnual e
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

B) Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei do
OrçamentoAnual e Lei do Plano Plurianual.

C) Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei do Plano
Plurianual e Lei do OrçamentoAnual.

D) Lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei do OrçamentoAnual.

E) Lei do Orçamento Anual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei do Plano Plurianual.

Uma receita, caracterizada pelo constrangimento
legal para sua arrecadação e proveniente do
exercício da competência ou do poder de tributar os
rendimentos ou o patrimônio da coletividade, é
denominada:

A) derivada ou de economia pública.
B) originária ou de economia privada.
C) independente ou de economia mista.
D) derivada ou de economia privada.
E) originária ou de economia pública.

Imagine um gráfico que represente a linha de
restrição orçamentária de um consumidor de dois
bens, X e Y. Ocorrendo uma situação em que os
preços dos dois bens duplicam e a renda do
consumidor triplica, a linha de restrição orçamentária:

A) torna-se menos inclinada e desloca-se para a
esquerda.

B) desloca-se paralelamente para a esquerda.
C) torna-se mais inclinada e desloca-se para a

esquerda.
D) gira para a direita.
E) desloca-se paralelamente para a direita.

Considerando dois bens de consumo, A e B, a
quantidade máxima que um consumidor estaria
disposto a ceder do bem A em troca de uma unidade
do bem B, é indicada pela:

A) linha de restrição orçamentária.
B) curva de indiferença.
C) taxa marginal de substituição.
D) inclinação positiva da curva de indiferença.
E) curva de demanda do consumidor.
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Questão 51

Considere a função de demanda Q = 30 – 0,5 P
sendo Q a quantidade demandada e P , um preço.
A elasticidade no ponto onde P = 10, dado P = 11,
sendo P um preço inicial, é igual a:

A) | 0,200 |
B) | 1,100 |
C) | 0,204 |
D) | 0,220 |
E) | 0,224 |

D n

D n

0 1

0

Questão 52

Em um mercado de concorrência perfeita, a oferta e a
demanda de certo produto são determinadas pelas
equações abaixo, nas quais Q , Q e p representam,
respectivamente, a quantidade demandada, a
quantidade ofertada e o preço do produto. Determine
a quantidade negociada desse produto, quando esse
mercado estiver em equilíbrio.

Q = 450 – 12 PX

Q = 72 + 15 PX

A) 188
B) 282
C) 207
D) 342
E) 436

D S X

D

S

Questão 53

O quadro abaixo mostra a escala de demanda de um
consumidor pelo bem X. Se as curvas de oferta e
d e m a n d a d e m e r c a d o p a r a e s s e b e m
interceptarem-se, para equilibrar o mercado,
quando o preço de X for igual a $ 14, o excedente
desse consumidor será de:

A) $ 56.
B) $ 98.
C) $ 63.
D) $ 42.
E) $ 35.

Questão 54

A Lei dos Rendimentos Decrescentes pode ser
definida como:

A) a situação de longo prazo quando a produção
aumenta proporcionalmente menos que os
insumos.

B) a descrição do comportamento da taxa de
variação da produção quando é possível variar
todos os fatores de produção.

C) a situação em que acréscimos de utilização de
fatores variáveis provocam incrementos na
produção.

D) a situação em que a taxa marginal de substituição
técnica entre fatores sempre relaciona
decréscimo de utilização de um dos fatores com o
acréscimo de outro.

E) a queda do produto marginal resultante da
utilização de maior número de fatores variáveis,
com alguns outros fatores fixos de produção.

Questão 55

Na tabela abaixo, estão discriminados valores da
produção e das compras de bens intermediários,
utilizados no processo produtivo de determinado
bem, que é fabricado pela empresa Z. O valor
adicionado da produção desse bem é igual a:

A) $ 714.
B) $ 1.156.
C) $ 2.584.
D) $ 1.870.
E) $ 1.292.

Preço de X 35 28 21 14

Quantidade de X 1 2 3 4

Unidade Produtora Valor da Produção Compras de bens intermediários

X 340 -

Y 646 340

Z 884 374
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Questão 56

Em uma economia hipotética são aferidos os
seguintes valores em $ bilhões:

Salários brutos pagos às famílias $ 500
Juros, aluguéis e lucros brutos pagos $ 750
Depreciação dos ativos $ 45
Renda enviada ao exterior $ 15
Renda recebida do exterior $ 10

O valor da Renda Nacional Líquida a custo de fatores
dessa economia é igual a:

A) $ 1.250.
B) $ 1.205.
C) $ 1.200.
D) $ 1.255.
E) $ 1.290.

•
•
•
•
•

Questão 57

Suponha uma economia em que as autoridades
monetárias não recebem depósitos à vista do público
e na qual as reservas dos bancos comerciais são
iguais a 35% dos depósitos à vista e o público guarda
papel-moeda em uma média de 15% dos depósitos à
vista. Pode-se concluir, nesse caso, que o
Multiplicador da base monetária é igual a:

A) 2,30.
B) 2,86.
C) 2,70.
D) 0,43.
E) 0,65.

Questão 58

Uma das funções econômicas do setor público diz
respeito às políticas que permitem aumentos na
formação de capital e é denominada de:

A) estabilizadora.
B) neutralizadora.
C) distributiva.
D) de crescimento econômico.
E) alocativa.

Questão 59

No Balanço de Pagamentos, considerando a
estrutura utilizada atualmente no país, doações de
fontes privadas, de governos ou de instituições
multilaterais, sem contrapartidas prévias ou futuras,
são contabilizadas, analiticamente, na conta:

A) balanço comercial.
B) movimento de capitais autônomos.
C) balanço de serviços.
D) movimento de capitais compensatórios.
E) transferências unilaterais correntes.

Questão 60

Visando administrar conflitos gerados pela
interpretação de contratos internacionais firmados
entre importadores e exportadores, foram criadas
regras pela Câmara de Comércio Internacional (CCI),
entre elas a instituição dos INCOTERMS
(International Commercial Terms). Assim, com
relação a vendas na chegada, em que o risco é
assumido pelo vendedor, quando este entrega a
mercadoria dentro do país do comprador,
descarregadas, e os riscos e despesas até a entrega
correm por conta do vendedor, exceto os encargos
decorrentes da importação e desembaraço
aduaneiro, recebem a sigla:

A) DAF – DeliveredAt Frontier
B) DES – Delivered Ex-Ship
C) DEQ – Delivered Ex-Quay
D) DDU – Delivered Duty Unpaid
E) DDP – Delivered Duty Paid


