VERSÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA

A

EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS
(EAOT 2011)
ESPECIALIDADE

ECO - ECONOMIA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Este caderno contém 01 (uma) prova de GRAMÁTICA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, composta de 30 (trinta) questões objetivas
numeradas de 01 (um) a 30 (trinta), e 01 (uma) prova de CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS, composta de 50 (cinquenta) questões
objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 80 (oitenta). Confira se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada
alguma anormalidade, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.

2.

Verifique se a “VERSÃO” da prova, a “ESPECIALIDADE” e o “NÚMERO DE INSCRIÇÃO” constantes deste caderno de questões
conferem com os campos “VERSÃO”, “ESPECIALIDADE” e “NÚMERO DE INSCRIÇÃO” contidos em seu Cartão de Respostas.

3.

Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

4.

O caderno de questões pode ser utilizado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos, etc.).

5.

Não é permitido ao candidato comunicar-se com outro candidato, bem como utilizar consultas a livros, anotações, agendas eletrônicas,
gravadores, ou usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares, ou qualquer instrumento receptor/transmissor de mensagens.

6.

No CARTÃO DE LEITURA ÓTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS), deve-se preencher apenas uma alternativa
(a, b, c, d) de cada questão, com caneta esferográfica azul ou preta, conforme instrução contida.

7.

A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada ou que vier com outra assinalação,
será anulada.

8.

A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do Cartão de Respostas.

9.

É obrigatório que o candidato assine a Lista de Chamada e o Cartão de Respostas.

10. Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas decorridas 2 (duas) horas do início das provas. O caderno de
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da
prova.
11.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão de Respostas poderá implicar a
anulação de sua prova.

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS)
DATA

EVENTO

até 03/12/2010

Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios.

até 08/12/2010

Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ)
na página do CIAAR, na Internet, até as 15 horas – horário de Brasília.

até 04/01/2011

Divulgação dos gabaritos oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ.

até 21/01/2011

Divulgação da relação nominal de candidatos com os resultados obtidos
nas provas escritas dos Exames de Escolaridade e Conhecimentos
Especializados com suas respectivas médias, contendo a classificação
provisória daqueles que obtiveram aproveitamento.

21/02/2011

Concentração Intermediária, das 9 horas às 11 horas (horário local).

GRAMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA
LP – AERONÁUTICA – 20 QUESTÕES
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1.

Artigo de José Saramago
No Dia de Todos os Santos de 1755 Lisboa foi Haiti. A terra tremeu quando faltavam poucos minutos
para ____ dez da manhã. As igrejas estavam repletas de fiéis, os sermões e as missas no auge…
Dos 275 mil habitantes que Lisboa tinha então, crê-se que morreram 90 mil. Conta-se que ___
pergunta inevitável “E agora, que fazer?”, o secretário de Estrangeiros Sebastião José de Carvalho e
Melo, que mais tarde viria a ser nomeado primeiro-ministro, teria respondido “Enterrar os mortos e cuidar
dos vivos”.
Estas palavras, que logo entraram na História, foram efetivamente pronunciadas, mas não por ele.
Disse-as um oficial superior do exército, desta maneira espoliado do seu haver, como tantas vezes
acontece, em favor de alguém mais poderoso.
A enterrar os seus cento e vinte mil ou mais mortos anda agora o Haiti, enquanto a comunidade
internacional se esforça por acudir aos vivos, no meio do caos e da desorganização múltipla de um país
que mesmo antes do sismo, desde gerações, já se encontrava em estado de catástrofe lenta, de
calamidade permanente.
Lisboa foi reconstruída, o Haiti também o será. A questão, no que toca ao Haiti, reside em como se
há-de reconstruir eficazmente a comunidade do seu povo, reduzido não só ___ mais extrema das
pobrezas como historicamente alheio a um sentimento de consciência nacional que lhe permitisse
alcançar por si mesmo, com tempo e com trabalho, um grau razoável de homogeneidade social.
De todo o mundo, de distintas proveniências, milhões e milhões de euros e de dólares estão sendo
encaminhados para o Haiti.
Os abastecimentos começaram a chegar a uma ilha onde tudo faltava, fosse porque se perdeu no
terremoto, fosse porque nunca lá existiu. Como por ação de uma divindade particular, os bairros ricos,
em comparação com o resto da cidade de Porto Príncipe, foram pouco afetados pelo sismo.
Diz-se, e à vista do que aconteceu no Haiti parece certo, que os desígnios de Deus são
inescrutáveis. Em Lisboa as orações dos fiéis não puderam impedir que o teto e os muros das igrejas
lhes caíssem em cima e os esmagassem.
No Haiti, nem mesmo a simples gratidão por haverem salvo vidas e bens sem nada terem feito para
isso, moveu os corações dos ricos a acudir ____ desgraça de milhões de homens e mulheres que não
podem sequer presumir do nome unificador de compatriotas porque pertencem ao mais ínfimo da escala
social, aos não-ser, aos vivos que sempre estiveram mortos porque a vida plena lhes foi negada,
escravos que foram de senhores, escravos que são da necessidade.
Não há notícia de que um único haitiano rico tenha aberto os cordões ou aliviado as suas contas
bancárias para socorrer os sinistrados. O coração do rico é a chave do seu cofre-forte.
Haverá outros terremotos, outras inundações, outras catástrofes dessas a que chamamos naturais.
Temos aí o aquecimento global com as suas secas e as suas inundações, as emissões de CO2 que só
forçados pela opinião pública os governos se resignarão a reduzir, e talvez tenhamos já no horizonte
algo em que parece ninguém querer pensar, a possibilidade de uma coincidência dos fenômenos
causados pelo aquecimento com a aproximação de uma nova era glacial que cobriria de gelo metade da
Europa e agora estaria dando os primeiros e ainda benignos sinais.
Entretanto, olhemos para este Haiti e para os outros mil Haitis que existem no mundo, não só para
aqueles que praticamente estão sentados em cima de instáveis falhas tectônicas para as quais não se
vê solução possível, mas também para os que vivem no fio da navalha da fome, da falta de assistência
sanitária, da ausência de uma instrução pública satisfatória, onde os fatores propícios ao
desenvolvimento são praticamente nulos e os conflitos armados, as guerras entre etnias separadas por
diferenças religiosas ou por rancores históricos cuja origem acabou por se perder da memória em muitos
casos, mas que os interesses de agora se obstinam em alimentar.
Esses são os Haitis que há que salvar. Há quem diga que a crise econômica veio corrigir o rumo
suicida da humanidade. Não estou muito certo disso, mas ao menos que a lição do Haiti possa
aproveitar-nos a todos.
Os mortos de Porto Príncipe foram fazer companhia aos mortos de Lisboa. Já não podemos fazer
nada por eles. Agora, como sempre, a nossa obrigação é cuidar dos vivos.
Adaptado de:
http://www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=29745. Acesso
em: 07 out. 2010.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto I.
a)
b)
c)
d)

2.

Quantos Haitis?

às – à – a – à
as – à – à – à
às – a – à – à
as – a – a – a

Analise as afirmações sobre o texto.
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As questões de 1 a 10 referem-se ao texto I.
1.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto I.
a)
b)
c)
d)

2.

às – à – a – à
as – à – à – à
às – a – à – à
as – a – a – a

Analise as afirmações sobre o texto.
I. Quando escreve “No Dia de Todos os Santos de 1755 Lisboa foi Haiti” (l. 01), Saramago estabelece semelhanças
entre a situação social e política de Lisboa e do Haiti.
II. Pode-se depreender, a partir da leitura dos parágrafos 7, 8 e 9, que as preces do povo do Haiti não foram
ouvidas, o que permitiu que muitas pessoas fossem atingidas pelo terremoto.
III. A expressão “outros mil Haitis que existem no mundo” refere-se a lugares que, à semelhança do Haiti,
apresentam problemas sociais e políticos e/ou são vulneráveis às grandes catástrofes naturais.
Pode-se afirmar que
a)
b)
c)
d)

3.

A expressão “espoliado de seu haver” (l. 08), contextualmente, significa
a)
b)
c)
d)

4.

5.

roubado de sua posse.
explorado em sua ideia.
destituído de seu ter.
privado de seu crédito.

Analise os sufixos presentes em “poderoso” (l. 09), “homogeneidade” (l. 17), “inescrutáveis” (l. 24) e “aquecimento”
(l. 37) e, depois, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente o tipo de palavras que formam.
(1)
(2)
(3)
(4)

Adjetivos a partir de verbos.
Substantivos a partir de adjetivos.
Substantivos a partir de verbos.
Adjetivos a partir de substantivos.

a)
b)
c)
d)

4–2–1–3
4–3–2–1
3–4–1–2
2–1–4–3

A conjunção que poderia unir corretamente as duas orações que iniciam o 5º parágrafo, sem que houvesse
qualquer mudança de pontuação ou alteração na estrutura sintática de cada uma, é
a)
b)
c)
d)

6.

apenas a afirmação I está correta.
apenas a afirmação II está correta.
apenas a afirmação III está correta.
todas estão corretas.

mas ainda.
e.
porquanto.
conforme.

Assinale a palavra que não tem como referente, no texto, a palavra “Haiti”.
a)
b)
c)
d)

País (l. 11)
Povo (l. 15)
Proveniências (l. 18)
Ilha (l. 20)
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7.

O texto I pode ser dividido em três partes distintas: (1) O terremoto que atingiu Lisboa em 1755; (2) A situação do
Haiti depois do terremoto de janeiro de 2010; e (3) A reflexão sobre outras tantas tragédias em outros tantos Haitis
e sobre as ações que devem ser tomadas para evitá-las.
Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a relação dos parágrafos que compõem cada
uma das partes.
a)
b)
c)
d)

8.

1 a 3; 4 a 10; 11 a 14.
1 a 5; 6 a 10; 11 a 14.
1 a 3; 4 a 11; 12 a 14.
1 a 5; 6 a 12; 13 a 14.

Assinale a alternativa correta sobre a pontuação do 8º parágrafo.
a) A primeira vírgula está incorreta porque separa orações ligadas por “e”.
b) A segunda vírgula está incorreta porque separa uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
c) A locução “Em Lisboa”, no 2º período, poderia ser separada por vírgula, já que representa um adjunto adverbial
deslocado.
d) O ponto final entre os dois períodos do parágrafo poderia ser substituído por vírgula sem que isso causasse
qualquer problema à estrutura do parágrafo.

9.

Das formas verbais a seguir, qual não seria acentuada graficamente se estivesse na 1º pessoa do plural do tempo
verbal em que se encontra, independentemente de seu emprego no texto?
a)
b)
c)
d)

Viria.
Enterrar.
Permitisse.
Faltava.

10. Em “Quantos Haitis”, José Saramago
I. acredita que acontecimentos como o do Haiti podem servir de lição para todos nós.
II. defende a ideia de que devemos nos preocupar com os vivos, ignorando o destino dos mortos.
III. afirma que o Haiti, à semelhança do que houve em Lisboa, terá a sua homogeneidade social reconstruída.
Qual(is) das afirmações representa(m) o ponto de vista do autor?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a I e a III.
Apenas a I e a II.
I, II e III.
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b) Apenas a I e a III.
c) Apenas a I e a II.
d) I, II, III.
TEXTO II
General Armando Félix, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República, disse ao iG que todos os esforços das tropas, agora, estão centrados na ajuda às vítimas da
catástrofe. Mas explicou que a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz.
Uma coisa é o trabalho da força de paz no Haiti, centrado na questão da segurança, cujo mandato é
outorgado pela ONU. Outra coisa é o auxílio humanitário. Mas, pela absoluta falta de quem faça, as
tropas brasileiras estão fazendo.
De acordo com Félix, existe a ideia de, agora, ampliar as atribuições da força de paz e permitir que,
passado o período mais crítico, as tropas atuem oficialmente na reconstrução do país, inclusive com
assistência humanitária. Mas tudo depende da concordância e aprovação das Nações Unidas. O país
deve propor a ampliação dessas atribuições para a ONU, que é quem dá as diretrizes da atuação,
afirmou.
Para Geraldo Cavagnari, especialista em estratégia militar do Núcleo de Estudos Estratégicos da
Unicamp, na prática as missões de paz já levam consigo um componente humanitário. Desde o dia em
que a missão chegou ao Haiti, _____ com ela médicos e dentistas. E foram montados hospitais de
campanha, que atualmente estão sendo muito bem utilizados, disse.
O professor acredita que a importância do trabalho brasileiro crescerá muito. Provavelmente, o Brasil
terá de comandar a missão de reconstruir o Haiti. Salvo alguma reviravolta, a ONU pressionará para que
isso ocorra, principalmente por conta do excelente trabalho que foi feito naquele país, atesta. De acordo
com o estrategista, os vértices do trabalho de recuperação do Haiti _____ França, Estados Unidos e
Brasil. E o comando das operações será brasileiro.
A primeira missão de paz da ONU que teve a participação de tropas brasileiras ____ na chamada
Crise do Canal de Suez, em 1956. A força foi criada para garantir um cessar fogo entre israelenses e
árabes. Israel havia declarado guerra ao Egito por conta da nacionalização do canal de Suez e do
fechamento do porto de Eilat. Com a intervenção internacional e reabertura do canal, Israel recuou e a
ONU instalou a missão de paz para garantir a segurança local.
O pesquisador da Unicamp afirma que, no Haiti, as tropas brasileiras fizeram um trabalho ímpar ao
controlar, por exemplo, a maior favela do país, a Cité Soleil, que é muito pior do que qualquer favela do
Rio de Janeiro. Com a destruição de presídios pelo terremoto, a fuga de criminosos e a violência
inerente a essas catástrofes, o trabalho brasileiro é ainda mais necessário. Por isso, Cavagnari acredita
que o Brasil ainda liderará por muito tempo a missão no Haiti.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Adaptado de:
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/brasil+deve+consolidar+lideranca+na+reconstrucao+do+haiti+dizem+especialistas/n1237591
692832.html. Acesso em 07 out. 2010.

11. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto.
As questões de 11 a 20 referem-se ao texto II.
a) chegou – será – foi
b) chegaram–
serãoque
– foram
11. Assinale
a alternativa
completa correta e respectivamente as lacunas do texto.
c) chegaram – serão – foi
chegou–
será––foi
foram
a)d)chegou
– será
b) chegaram– serão – foram
12.c)Assinale
a alternativa
que apresenta a numeração correta das palavras em que há ocorrência de hiato.
chegaram
– serão – foi
d) chegou– será – foram
(1) Muito
(2) Auxílio
12. Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta das palavras em que há ocorrência de hiato.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Muito
Auxílio
Ideia
Período
Pior

a)
b)
c)
d)

2–3
4–5
2–4
3–5
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13. Analise as palavras a seguir, extraídas do texto.
I. Reviravolta
II. Internacional
III. Terremoto
Qual(is) delas é (são) formada(s) por mais de um radical?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

14. A palavra “para”, que inicia o 4º parágrafo, poderia ser corretamente substituída por
a)
b)
c)
d)

dizendo.
conforme.
a fim de.
em se tratando de.

15. Qual das formas verbais a seguir não tem a mesma predicação das demais?
a)
b)
c)
d)

Existe (l. 07)
Ampliar (l. 07)
Comandar (l. 17)
Instalou (l. 25)

16. Analise os períodos a seguir, extraídos do texto.
I. Mas explicou que a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz. (l. 03)
II. Mas, pela absoluta falta de quem faça, as tropas brasileiras estão fazendo. (l. 05-06)
III. Mas tudo depende da concordância e aprovação das Nações Unidas. (l. 09)
Pode-se afirmar que a pontuação dos períodos acima está correta
a)
b)
c)
d)

apenas em I.
apenas em II.
apenas em I e II.
em todas.

17. Em “cujo mandato é outorgado pela ONU” (l. 04-05), a palavra destacada introduz uma oração
a)
b)
c)
d)

subordinada adjetiva restritiva.
coordenada sindética explicativa.
subordinada adverbial consecutiva.
subordinada adjetiva explicativa.

18. Analise os trechos a seguir, extraídos do texto e, depois, assinale a alternativa que apresenta afirmação (afirmações)
que, apenas pela leitura do texto, não se pode atribuir às declarações feitas pelo ministro-chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República e/ou pelo pesquisador da Unicamp.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

“a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz” (l. 03)
“as tropas brasileiras estão fazendo” (l. 05-06)
“Provavelmente, o Brasil terá de comandar a missão de reconstruir o Haiti.” (l. 16-17)
“E o comando das operações será brasileiro.” (l. 20)
“A força foi criada para garantir um cessar fogo entre israelenses e árabes.” (l. 22-23)
“que é muito pior do que qualquer favela do Rio de Janeiro.” (l. 27-28)

a)
b)
c)
d)

Apenas 1 e 3.
Apenas 4.
Apenas 5.
Apenas 2 e 6.
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19. No 5º parágrafo, o tempo verbal predominante é o
a) presente do indicativo.
b) Apenas 4.
b) pretérito perfeito do indicativo.
c) Apenas 5.
c) pretérito imperfeito do indicativo.
d) Apenas 2 e 6.
d) futuro do presente do indicativo.
19. No 5º parágrafo, o tempo verbal predominante é o
20. Analise as afirmações sobre o texto II.
a) presente do indicativo.
I.b)Apretérito
participação
na reconstrução
perfeito
do indicativo. do Haiti consolidará a liderança que o Brasil já vem exercendo na força de paz
instalada
naquele
país.
c) pretérito imperfeito
do indicativo.
II.d)Afuturo
ajudado
humanitária,
opinião tanto do militar quanto do especialista em estratégia militar, é inerente às
presente dona
indicativo.
atribuições da força de paz.
A missão
de paz no Haiti
a mesma que foi criada para a Crise do Canal de Suez.
20. III.
Analise
as afirmações
sobreé texto.
Qual(is)
está(ão) correta(s)
de acordo
o texto?
I. A participação
na reconstrução
docom
Haiti
consolidará a liderança que o Brasil já vem exercendo na força
de paz instalada naquele país.
A ajudaahumanitária,
na opinião tanto do militar quanto do especialista em estratégia militar, é inerente às
a)II. Apenas
I.
atribuições
b) Apenas
a II. da força de paz.
A missão
c)III.Apenas
a IIde
e apaz
III. no Haiti é a mesma que foi criada para a Crise do Canal de Suez.
d) I, II e III.
Qual(is) está(ão) correta(s) de acordo com o texto?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) III
Apenas II e III.
TEXTO
d) I, II e III.
TEXTO III

Jobim elogia atuação da FAB no Haiti
Soldados brasileiros se preparam para embarcar para o Haiti, no Aeroporto do Galeão, no Rio

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

O Ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou que a atuação da Força Aérea Brasileira na ajuda às
vítimas do terremoto no Haiti tem sido extraordinária. Após desembarcar na Base Aérea de Brasília na
madrugada desta sexta-feira, Jobim falou que o Hospital de Campanha (HCAMP) irá gerar um impacto
positivo em Porto Príncipe, proporcionando atendimento médico à população.
"A atuação da FAB tem sido extraordinária. Vamos instalar o Hospital de Campanha no Campo
Charle. Ele pode ser montado em até quatro a seis horas. Por meio dele, vamos ter condições de avaliar
a necessidade de enviar um módulo hospitalar da Marinha", disse.
Jobim também disse que outra preocupação é com a alimentação da população local. "O problema
básico é que não se resolve enviar alimentos que dependam de ______, ou seja, arroz, feijão que se
tenha que cozinhar. Tem que ser alimentos que se possa comer de imediato, enlatados, um chocolate,
um biscoito, um pão", afirmou.
O ministro da Defesa, Nelson Jobim, e comandantes do Exército chegaram ____ noite de quartafeira à base brasileira no país para liderar os trabalhos do contingente militar brasileiro no Haiti. O
Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou que o país enviará até US$ 15 milhões para ajudar
a reconstruir o país. Além dos recursos financeiros, o Brasil doará 28 t de alimentos e água para a
população do país. A Força Aérea Brasileira (FAB) disponibilizou oito aeronaves de transporte para
ajudar as vítimas.
O Brasil chefia a missão de paz da ONU no país (Missão das Nações Unidas para a Estabilização no
Haiti, ou Minustah, na sigla em francês), que conta com cerca de 7 mil integrantes. Segundo o Ministério
da Defesa, 1.266 militares brasileiros servem na força. Ao todo, são 1.310 brasileiros no Haiti. A missão
de paz foi criada em 2004, depois que o então presidente Jean-Bertrand Aristide foi deposto durante
uma rebelião. Além do prédio da ONU, o prédio da Embaixada Brasileira em Porto Príncipe também
ficou danificado, mas segundo o governo, não ____ vítimas entre os funcionários brasileiros.
Adaptado de: http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI4206915-EI14687,00.html. Acesso em:
07 out. 2010.
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As questões de 21 a 30 referem-se ao texto III.
21. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto (l. 09, 12, 23).
a)
b)
c)
d)

cocção – na – há
cocsão – à – há
cocção – na – a
cocsão – a – a

22. Relacione as colunas de acordo com a classificação morfológica das palavras destacadas nos trechos extraídos
do texto. Depois, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente os parênteses. Alguns números
poderão ser usados mais de uma vez; outros poderão nem ser usados.
(1)
(2)
(3)
(4)
( )
( )
( )
( )
a)
b)
c)
d)

Pronome Relativo
Conjunção Integrante
Conjunção Explicativa
Preposição
afirmou que a atuação da Força Aérea Brasileira na ajuda às vítimas do terremoto no Haiti tem sido
extraordinária. (l. 01-02)
O problema básico é que não se resolve (l. 08-09)
Tem que ser alimentos que se possa comer de imediato (l. 10)
a missão de paz da ONU no país (Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, ou Minustah, na
sigla em francês), que conta com cerca de 7 mil integrantes (l. 18 e 19)
2–1–4–2
2–3–3–1
3–2–2–1
2–2–4–1

23. Analise as modificações sugeridas para a colocação dos pronomes em frases do texto.
I. Soldados brasileiros se preparam (subtítulo) – Soldados brasileiros preparam-se
II. arroz, feijão, que se tenha que cozinhar (l. 09-10) – arroz, feijão que tenha-se que cozinhar
III. alimentos que se possa comer de imediato (l. 10) – que possa-se comer de imediato
Qual(is) delas não violaria(m) o que preceitua a gramática normativa da língua portuguesa?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
I, II e III.

24. Assinale a substituição que causaria problemas de significado ao período original.
a)
b)
c)
d)

Irá gerar (l. 03) – gerará
Vamos instalar (l. 05) – instalaremos
Vamos ter condições de avaliar (l. 06) – avaliaremos
Doará 28 t de alimentos e água (l. 15) – vai doar

25. Assinale a alternativa em que o trecho extraído do texto não esteja na voz passiva.
a)
b)
c)
d)

A atuação da FAB tem sido extraordinária (l. 05).
Ele pode ser montado em até quatro a seis horas. (l. 06)
A missão de paz foi criada em 2004 (l. 20-21).
o então presidente Jean-Bertrand Aristide foi deposto durante uma rebelião (l. 21-22).
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26. Às vezes, na pronúncia de algumas palavras, há acréscimo ou supressão de fonemas.
Assinale a alternativa em que nenhum desses processos aconteça.
a)
b)
c)
d)

Brasileira.
Contingente.
Impacto.
Outra.

27. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a classificação das orações - sem levar em conta
se estão reduzidas ou desenvolvidas - que compõem o período a seguir:
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou que o país enviará até US$ 15 milhões para ajudar a
reconstruir o país. (l. 13 – 15)
a) Oração subordinada substantiva subjetiva – Oração principal – Oração subordinada adverbial final – Oração
subordinada objetiva indireta.
b) Oração principal – Oração subordinada substantiva objetiva direta – Oração subordinada adverbial final –
Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
c) Oração principal – Oração subordinada substantiva subjetiva – Oração subordinada substantiva objetiva indireta
- Oração subordinada adverbial consecutiva.
d) Oração subordinada adverbial final – Oração principal – Oração subordinada substantiva subjetiva - Oração
subordinada objetiva indireta.
28. Informe se a significação contextual de palavras e/ou de expressões do texto III é falsa (F) ou verdadeira (V).
Depois, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente, de cima para baixo, os parênteses.
(
(
(
(

)
)
)
)

a)
b)
c)
d)

extraordinária (l. 02) – rara
necessidade (l. 07) – urgência
local (l. 08) – nativa
conta com (l. 19) – abrange
F–F–V–V
F–V–F–F
F–F–F–V
V–V–V–F

29. A afirmação apresentada no título do texto III é retomada nos parágrafos
a)
b)
c)
d)

1, 2 e 3 apenas.
1 e 2 apenas.
2 e 3 apenas .
2, 3 e 5 apenas.

30. Pelo que se depreende a partir da leitura atenta do texto III, a situação que não pode ser atribuída exclusivamente
à FAB é a
a)
b)
c)
d)

instalação do Hospital de Campanha em Porto Príncipe.
disponibilização de aeronaves para transporte de vítimas.
elogiada ajuda às vítimas do terremoto no Haiti.
presença de 1310 militares brasileiros no Haiti.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
31. Julgue se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre as Teorias de Comércio Internacional.
(
(
(
(

) Uma das críticas que se faz à Teoria da Vantagem Absoluta, de Adam Smith, é a de que ela considerava que
os preços eram determinados principalmente pela matéria prima tendo desconsiderado a mão de obra e o
capital.
) A Teoria da Vantagem Comparativa, de David Ricardo, é criticada por considerar os preços determinados
principalmente pela quantidade de horas trabalhadas, não levando em conta custos como matéria prima e
transportes.
) Tanto Smith como Ricardo procuraram mostrar que a especialização da produção estimula o Comércio
Internacional.
) Enquanto Ricardo determinou a relação quantitativa de troca, John Stuart Mill, com a Teoria da Demanda
Recíproca, não conseguiu equacionar o problema.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta das letras dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

F–F–V–V
F–V–V–F
V–F–V–F
V–V–F–F

32. As Teorias Modernas de Comércio Internacional se apóiam
a)
b)
c)
d)

no custo comparativo-trabalho.
na ideia do valor-trabalho.
em todos os fatores de produção, porém não simultaneamente.
no custo comparativo de oportunidades.

33. Um dos princípios do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) é que
a)
b)
c)
d)

deve ser condenado o uso de qualquer restrição quantitativa.
o comércio deve ser conduzido de forma discriminatória.
as disputas devem ser resolvidas por comitê regulador delegado.
as tarifas devem ser garantidas através de barreiras comerciais.

34. O Modelo _______________________ tem como um dos aspectos positivos forçar produtores estrangeiros a se
instalarem no país.
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
a)
b)
c)
d)

substituição das importações
exportador
protecionista
liberal

35. A venda de produtos no exterior com preços abaixo do custo, com o objetivo de destruir concorrentes, é um desvio
do Comércio Livre e denomina-se
a)
b)
c)
d)

cartel.
truste.
oligopólio.
dumping.

36. A sustentação artificial de preços de commodities, como foram exemplos a borracha e o petróleo, no curto prazo,
_______________________ os consumidores e a médio prazo _______________________ os produtores.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a)
b)
c)
d)

prejudica / prejudica
favorece / prejudica
prejudica / favorece
favorece / favorece
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37. Julgue se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre os Blocos Econômicos.
(
(
(
(

) Estados Unidos e Canadá pertencem ao NAFTA (North Amercian Free Trade Agreement – Acordo de Livre
Comércio da America do Norte) e não possuem tarifas comerciais entre si.
) As Zonas de Livre Comércio são formadas em países que concordam em eliminar ou reduzir barreiras
alfandegárias apenas para importações de mercadorias produzidas dentro dessas áreas.
) Todos os países da União Européia implantaram desde o início, em 1º de janeiro de 1999, o Euro como
moeda básica.
) O MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) era composto em sua formação original (Tratado de Assunção)
pelos países: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta das letras dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

F–F–V–V
F–V–V–F
V–F–V–F
V–V–F–F

38. Uma política fiscal que busca expandir a renda, em geral, _______________________
_______________________ os gastos do governo.

os tributos

e/ou

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a)
b)
c)
d)

aumenta / diminui
aumenta / aumenta
diminui / diminui
diminui / aumenta

39. A característica da não rivalidade no seu consumo refere-se a bens para os quais o consumo por um indivíduo não
reduz o consumo de tais bens para qualquer outro indivíduo, sendo que ele é consumido igualmente por todos na
sociedade. Essa é uma característica de bens
a)
b)
c)
d)

privados.
públicos.
úteis.
marginais.

40. Relacione a primeira coluna com a segunda. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros
poderão não ser usados.
(1)
(2)
(3)
(4)
(
(
(
(

Externalidade
Mercado imperfeito
Não rivalidade
Não exclusividade

) poluição
) acesso de mais pessoas ao consumo não implica em acréscimo de custo
) não produção de bens necessários e desejados
) não se aplica o direito de propriedade

Assinale a alternativa que contém a sequência numérica correta das números dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

2–3–4–3
3–2–1–1
1–3–2–4
4–1–2–3

41. Entre as funções da política orçamentária está a de assegurar
a)
b)
c)
d)

que a receita seja menor que a despesa.
a alocação dos recursos de acordo com o programa do partido político que detém o poder executivo.
o nível de preços da produção.
o ajustamento na distribuição da renda e da riqueza.
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42. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da _______________________, a
seleção da proposta mais vantajosa para _______________________ e a promoção do desenvolvimento nacional.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a)
b)
c)
d)

legalidade / as partes envolvidas
isonomia / a administração
probidade administrativa / a iniciativa privada
moralidade / o executivo

43. A alienação de bens imóveis da administração pública dependerá de autorização legislativa para órgãos da
administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais,
dependerá de avaliação prévia e, quando não dispensada nas situações previstas em lei, a licitação deverá ser
feita na modalidade de
a)
b)
c)
d)

concorrência.
tomada de preços.
convite.
concurso.

44. Julgue se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre a norma das Licitações.
(

) A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos
compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato.
) No caso da licitação do tipo “menor preço”, entre os licitantes considerados qualificados a classificação se
dará pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo, no caso de empate, a proposta feita pela
empresa de melhor situação econômico-financeira.
) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para a contratação de
serviços técnicos com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para
serviços de publicidade e divulgação.
) Caso identificar situação ou condição, não prevista no Edital, a Administração deverá corrigi-la quando firmar
contrato com a licitante vencedora, sob pena de responsabilização.

(
(
(

Assinale a alternativa que contém a sequência correta das letras dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

F–F–V
F–V–V
V–F–V
V–V–F

–V
–F
–F
–F

45. Relacione o tipo de orçamento com a constituição respectiva. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma
vez e outros poderão não ser usados.
( 1 ) orçamento do “tipo legislativo”
( 2 ) orçamento do “tipo administrativo”
( 3 ) orçamento do “tipo misto”
(
(
(
(

) Constituição de 1891
) Constituição de 1934
) Constituição de 1937
) Constituição de 1946

Assinale a alternativa que contém a sequência correta dos números dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

2–2–3–3
3–2–1–1
1–3–2–3
1–3–1–2
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46. Na Constituição de 1988, duas importantes novidades dizem respeito à devolução ao _______________________
da prerrogativa de propor emendas sobre a despesa ao projeto de lei do orçamento e à explicitação da
_______________________ orçamentária.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a)
b)
c)
d)

Executivo / legalidade
Legislativo / universalidade
Ministério Público / particularidade
Executivo / receita

47. Em 1933, com a adoção de um novo critério de classificação da despesa dentro do orçamento, compreendendo
sete títulos (Dívida Pública, Administração Geral, Segurança do Estado, Assistência Social, Instrução Pública,
Administração Financeira e Diversos) o orçamento passou a evidenciar
a)
b)
c)
d)

os códigos contábeis.
as origens dos recursos.
as aplicações segundo suas finalidades.
as fraudes.

48. O orçamento público surgiu, como instrumento formalmente acabado, na Inglaterra, por volta de 1822. Na época,
o orçamento e demais elementos financeiros estavam a serviço do Estado Liberal, preocupado em manter
a)
b)
c)
d)

o crescimento da economia.
o crescimento do nível de emprego .
o equilíbrio financeiro e evitar ao máximo a expansão dos gastos.
a taxa de inflação em níveis baixos.

49. Julgue se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o Orçamento Público.
(

) No orçamento de desempenho idealizado pelo GPRA (Government Performance and Results Act) destacase uma nova categoria de objetivos de desempenho: os resultados (outcomes).
) O orçamento base-zero não é um método de organizar ou apresentar o orçamento público, voltando-se,
antes de tudo, para a avaliação e a tomada de decisão sobre despesas.
) A função principal do orçamento tradicional é ser um instrumento de administração.
) O orçamento moderno se preocupa principalmente com o controle político .

(
(
(

Assinale a alternativa que contém a sequência correta das letras dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

F–F–V
F–V–V
V–F–V
V–V–F

–V
–F
–F
–F

50. Relacione o princípio citado na primeira coluna com a assertiva descrita na segunda. Alguns números poderão ser
utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.
( 1 ) Princípio da unidade.
( 2 ) Princípio da universalidade.
( 3 ) Princípio do orçamento bruto.
( 4 ) Princípio da publicidade.
( 5 ) Princípio da não afetação das receitas.
(
(
(
(

) Nenhuma parcela de receita geral poderá ser reservada ou comprometida para atender a certos e
determinados gastos.
) Impedir a inclusão de saldos, positivo ou negativo, resultante do confronto entre receitas e despesas.
) Cada unidade governamental deve possuir apenas um orçamento.
) O orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas.

Assinale a alternativa que contém a sequência numérica correta das números dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

5–3–1–2
2–1–2–5
3–2–4–1
5–3–2–1
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51. “É um sistema em que se presta particular atenção às coisas que um governo realiza mais do que às coisas que adquire.
As coisas que um governo adquire, tais como serviços pessoais, provisões, equipamentos, meios de transporte etc.,
não são, naturalmente, senão meios que emprega para o cumprimento de suas funções. As coisas que um governo
realiza em cumprimento de suas funções podem ser estradas, escolas, terras distribuídas, casos tramitados e
resolvidos, permissões expedidas, estudos elaborados ou qualquer das inúmeras coisas que podem ser apontadas.”
Trata-se do conceito de
a)
b)
c)
d)

Orçamento Base Zero.
Orçamento-programa.
Plano Plurianual.
Plano de Ação.

52. Relacione a primeira coluna com a segunda. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros
poderão não ser utilizados.
( 1 ) Orçamento tradicional
( 2 ) Orçamento-programa
(
(
(
(

)
)
)
)

o orçamento é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização.
a alocação de recursos visa à aquisição de meios.
a estrutura do orçamento está voltada para os aspectos administrativos e de planejamento.
o controle visa avaliar a honestidade dos agentes governamentais e a legalidade no cumprimento do
orçamento.

Assinale a alternativa que contém a sequência numérica correta dos números dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

2–1–2–1
1–2–1–2
1–2–2–1
2–1–1–2

53. Julgue se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o Orçamento Público.
(
(
(
(

) A obrigatoriedade da adoção sistemática do planejamento, nas várias esferas do governo, tornou-se realidade
apenas com a Constituição de 1988.
) A Constituição de 1967 criou dois novos instrumentos: o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias.
) Ao definir detalhadamente a composição da lei orçamentária anual, a Constituição de 1988 criou as condições
objetivas para a efetiva observância do princípio da universalidade.
) As disposições constitucionais de 1988 sobre matéria orçamentária não têm caráter de norma geral, referindose apenas à União, não se estendendo aos demais entes da Federação.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta das letras dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

F–F–V–V
F–V–V–F
V–F–V–F
V–V–F–F

54. O artigo 2º. da Lei 4.320, de 17/03/1964, é de suma importância porque nele se encontram os fundamentos da
evidenciação orçamentária. Ele exige obediência a alguns princípios. O princípio que não está citado no referido
artigo 2º. é o da
a)
b)
c)
d)

universalidade.
exclusividade.
anualidade.
unidade.
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55. Julgue se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o Orçamento Público.
(
(
(
(

) A Lei orçamentária anual é constituída por três orçamentos: fiscal, monetário e investimento das empresas.
) O princípio da exclusividade refere-se que a lei orçamentária deverá conter apenas matéria financeira,
excluindo-se dela qualquer dispositivo estranho à estimativa da receita e à fixação da despesa para o próximo
exercício.
) A norma geral que disciplina a apresentação da proposta e da lei orçamentária é ainda a lei no. 4.320/64.
) A iniciativa da elaboração da proposta orçamentária é sempre do poder Legislativo.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta das letras dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

F–F–V–V
F–V–V–F
V–F–V–F
V–V–F–F

56. A década de _______________________ é conhecida no Brasil como a “década perdida”, em função da drástica
redução das taxas de crescimento do PIB, no contexto de uma inflação que, na segunda metade da década,
estava claramente assumindo ares de um processo hiperinflacionário, apenas truncado pela adoção de sucessivos
planos de estabilização.
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
a)
b)
c)
d)

1960
1970
1980
1990

57. A introdução da correção monetária foi realizada pelo
a)
b)
c)
d)

Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG).
Plano Cruzado.
Plano Collor.
Plano Real.

58. Relacione a primeira coluna com a segunda. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros
poderão não ser usados.
(1)
(2)
(3)
(4)

PAEG
Plano Cruzado
Plano Real
Plano Collor

(
(
(
(

queda significativa de tarifas de importação.
política de redução do déficit fiscal.
eliminação de barreiras não tarifárias.
criação do Banco Central do Brasil.

)
)
)
)

Assinale a alternativa que contém a sequência numérica correta dos números dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

1–2–3–4
4–1–4–1
4–3–2–1
2–3–3–2
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59. Coordenação econômica que envolve alocação de recursos, acumulação de capital e distribuição de renda. Em
economias capitalistas, esse papel é desempenhado pelo mercado e pelo Estado. Quando o Estado (ou o mercado)
entra em crise, essa função fica seriamente prejudicada. A crise do Estado brasileiro, que se manifestou nos anos
80, também pode ser definida como uma crise fiscal, como uma crise do modo de intervenção do Estado, como
uma crise da forma _______________________ pela qual o Estado é administrado, e como uma crise política.
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
a)
b)
c)
d)

patrimonialista
gerencial
patrimonialista e burocrática
burocrática

60. Relacione a primeira coluna com a segunda, sobre modelos da Administração Pública. Alguns números poderão
ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados
( 1 ) Modelo patrimonialista
( 2 ) Modelo burocrático
( 3 ) Modelo gerencial
(
(
(
(

)
)
)
)

promoções por mérito e tempo de serviço.
delegação de autoridade.
hierarquia.
empreguismo.

Assinale a alternativa que contém a sequência numérica correta dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

2–1–1–2
3–3–1–2
3–2–2–1
2–3–2–1

61. No ano de 1995, o governo federal apresentou o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Dentre os
objetivos globais do referido plano, não está
a) aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade administrativa de governar com efetividade e
eficiência, voltando a ação dos serviços do Estado para o atendimento dos cidadãos.
b) limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias, reservando, em princípio, os serviços nãoexclusivos para a propriedade pública não-estatal, e a produção de bens e serviços para o mercado para a
iniciativa privada.
c) transferir da União para os estados e municípios as ações de caráter local: só em casos de emergência cabe
a ação direta da União.
d) transferir parcialmente dos Estados para a União as ações de caráter regional, de forma a permitir uma maior
parceria entre os Estados e a União.
62. No Brasil, apesar de se iniciar, efetivamente, na década de 1980, é apenas a partir dos anos 1990 que o programa de
privatização vai se tornar uma das prioridades da política econômica. De fato, esse processo deve ser visto em um
contexto mais amplo de reformulação do papel do Estado na economia, onde o Estado _______________________
cede cada vez mais espaço para o Estado _______________________ .
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a)
b)
c)
d)

produtor / regulador
patrimonialista / burocrático
burocrático / gerencial
regulador / produtor
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63. As principais funções do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, definidas pelo Plano
Nacional de Desestatização – PND foram: 1) dar apoio administrativo e operacional à privatização; 2) estabelecer
as condições necessárias para o registro das empresas de consultoria a serem contratadas por licitação pública;
3) _______________________; 4) dar andamento às tarefas encaminhadas pela comissão e 5) coordenar e
supervisionar o trabalhos dos auditores e consultores envolvidos em processos de privatização.
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
a)
b)
c)
d)

garantir financiamento às empresas licitantes vencedoras
servir de avalista às empresas licitantes vencedoras
fazer a análise econômico-financeira das propostas das empresas licitantes
submeter à Comissão Diretora as condições gerais de venda das empresas

64. Julgue se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o Orçamento Público.
(
(
(
(

) Para efeito de apuração das contas do exercício, considera-se despesa executada a que cumpriu o estágio
de empenho, configurando o regime de competência.
) O regime contábil da receita é de caixa.
) Após a aquisição do bem, a administração pública providencia o empenho.
) O empenho é global quando o valor exato da despesa é conhecida e cujo pagamento se dá de uma só vez.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta das letras dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

F–F–V–V
F–V–V–F
V–F–V–F
V–V–F–F

65. Ao fixar as competências do organismo responsável pelo controle interno, o mesmo deverá firmar, juntamente com
a autoridade financeira e eventualmente outras definidas em ato próprio de cada Poder, o Relatório de Gestão
Fiscal, emitido pelos titulares de Poder e de órgãos dotados de autonomia, como o Ministério Público e Tribunais
de Contas. A norma jurídica que trouxe a novidade do Relatório de Gestão Fiscal, citada no texto, é a
a)
b)
c)
d)

Lei Complementar nº 101, de 2000.
Lei nº 8.666, de 1993.
Constituição de 1988.
Lei nº 4.320, de 1964.

66. Relacione a primeira coluna com a segunda, sobre a demanda do consumidor. Alguns números poderão ser
utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.
( 1 ) Curva de indiferença
( 2 ) Restrição orçamentária
(
(
(
(

)
)
)
)

refere-se aos bens que o consumidor pode adquirir.
inclinação negativa.
convexidade em relação à origem.
refere-se aos bens que o consumidor deseja adquirir.

Assinale a alternativa que contém a sequência numérica correta dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

1–1–2–2
2–1–1–1
1–2–2–1
1–1–1–2

67. A quantidade demandada de um bem ou serviço varia na relação inversa de seu preço, mantidas constantes as
demais condições. O efeito que faz com que, a partir da queda do preço, o poder do consumidor aumente, e a
quantidade demandada tende, normalmente a aumentar, denomina-se
a)
b)
c)
d)

efeito substituição.
efeito renda.
efeito preço.
efeito indiferença.
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68. Determinado bem teve aumento em seu preço em 20%. Em função da alteração do preço, mantidas constantes as
demais condições, a quantidade demandada diminui em 30%. A elasticidade-preço do bem é de
a)
b)
c)
d)

-0,67.
-1,00.
-1,50.
+1,00.

69. Sabe-se que a um aumento de 10% nos preços do arroz, a quantidade demandada de feijão aumenta em 5%,
mantidas constantes as demais condições. Nesse exemplo, a partir da análise da elasticidade-preço cruzada, do
arroz e do feijão, pode-se dizer que são produtos
a)
b)
c)
d)

substitutos.
complementares.
indiferentes.
similares.

70. Relacione a primeira coluna com a segunda, sobre a demanda do consumidor. Alguns números poderão ser
utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.
(1)
(2)
(3)
(4)
(
(
(
(

Curva de oferta
Variação da oferta
Variação da quantidade ofertada
Excedente do produtor

) deslocamento da curva (quando não são mantidas constantes as demais condições).
) ganho em bem estar pelo fato do produtor receber no mercado um preço maior que aquele mínimo que
viabilizaria a produção.
) inclinação positiva: quantidade produzida aumenta com aumento de preço, mantidas constantes as demais
condições.
) movimento ao longo da curva (quando se altera o preço do bem, mantidas constantes as demais variáveis).

Assinale a alternativa que contém a sequência numérica correta dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

1–2–3–4
2–3–4–1
2–4–1–3
3–1–2–4

71. Julgue se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre Demanda e Oferta, mantidas constantes as demais
condições.
(
(
(
(

)
)
)
)

Um aumento da demanda diminui o preço e aumenta a oferta do bem.
Uma diminuição da demanda aumenta o preço e diminui a quantidade ofertada.
Uma diminuição da oferta aumenta o preço e diminui a quantidade demandada.
Uma aumento da oferta diminui o preço e aumenta a quantidade demandada do bem.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta das letras dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

F–F–V–V
F–V–V–F
V–F–V–F
V–V–F–F

72. Dados D = 12 – 2p (função demanda) e S = 6 + p (função oferta) no equilíbrio de mercado o preço e quantidade
são, respectivamente,
a)
b)
c)
d)

1 / 6.
2 / 12.
2 / 8.
3 / 6.
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73. Relacione a primeira coluna com a segunda, sobre custos de produção. Alguns números poderão ser utilizados
mais de uma vez e outros poderão não ser usado.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Custo contábil
Custo de oportunidade
Custo variável
Custo fixo
Custo marginal

(
(
(
(

parcela do custo que não varia quando a produção varia.
custo histórico da matéria prima utilizada na produção.
juros que seriam obtidos em aplicações financeiras caso não precisasse manter estoques de matéria prima.
custo de se produzir uma unidade extra do produto.

)
)
)
)

Assinale a alternativa que contém a sequência numérica correta dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

5–2–3–2
4–1–2–5
3–4–1–3
3–1–5–4

74. Relacione a primeira coluna com a segunda, sobre características principais de modelos de estrutura de mercados.
Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usado.
( 1 ) Concorrência perfeita
( 2 ) Monopólio
( 3 ) Oligopólio
(
(
(
(

)
)
)
)

mercado sem barreira de entradas.
pequeno numero de empresas no setor.
infinitos vendedores e compradores.
uma única empresa produtora do bem ou serviço.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta das letras dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

1–2–3–3
3–1–2–1
3–1–1–3
1–3–1–2

75. Julgue se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre Contabilidade Nacional.
(
(
(
(

) Despesa Nacional é a soma dos rendimentos pagos às famílias, que são proprietárias dos fatores de
produção.
) Produto Nacional e Despesa Nacional são iguais numericamente e permitem medir o resultado econômico
agregado de um país.
) O Produto Nacional é o valor de todos os bens e serviços finais produzidos em determinado período de
tempo.
) A Renda Nacional não mantém identidade com o Produto Nacional, produzindo valor numérico diferente
deste.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta das letras dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

F–F–V–V
F–V–V–F
V–F–V–F
V–V–F–F
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76. Considere os dados de Contas Nacionais:
salários pagos às famílias ............................................ 780,00
juros, aluguéis e lucros pagos ................................... 1.170,00
depreciação de ativos .................................................... 65,00
impostos indiretos ......................................................... 260,00
subsídios do governo a empresas privadas ................... 26,00
outras receitas correntes do governo ............................. 52,00
renda enviada ao exterior ............................................... 18,20
renda recebida do exterior .............................................. 5,20
O Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIBpm) é de
a)
b)
c)
d)

1.872,00.
1.959,00.
2.184,00.
2.197,00.

77. Considere a evolução anual do PIB, a preços correntes, e os correspondentes índices do Deflator Implícito da
Renda.

2000
2001
2002

PIB a preços correntes
(R$ 1 milhão)
12,40
14,19
16,08

Deflator implícito do PIB
(índice base 2000 = 100)
100,0
110,0
121,0

2003

17,86

133,1

ANO

As taxas reais de crescimento anual do PIB nos anos de 2001 e 2002 foram, respectivamente,
a)
b)
c)
d)

3% e 2%.
4% e 3%.
10% e 10%.
14% e 13%.

78. Julgue se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma a seguir.
(
(
(
(

) O conhecimento dos coeficientes técnicos de produção da matriz insumo-produto possibilita visão imediata
dos prováveis resultados de alternativas de política econômica sobre a atividade produtiva.
) Os Impostos Diretos são contabilizados na Conta Produto Interno Bruto.
) No Brasil, as antigas Tabelas de Insumo-Produto agora estão agrupadas nas “TRU – Tabelas de Recursos e
Usos de Bens e Serviços” de uma forma semelhante à Matriz Insumo-Produto.
) A conta depreciação, no Brasil, é calculada para se obter a Renda Nacional Disponível Líquida.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta das letras dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

F–F–V–V
F–V–V–F
V–F–V–F
V–V–F–F

79. Quando a taxa de juros do redesconto for _______________________ e o montante de redesconto
_______________________ , tem-se um estímulo ao volume dos meios de pagamentos.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a)
b)
c)
d)

baixa / elevado
alta / elevado
baixa / reduzido
alta / reduzido
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80. Mantidas constantes as demais condições, pode-se dizer, com base no modelo IS-LM, que a eficácia da política
a)
b)
c)
d)

fiscal diminui, quando a propensão marginal a consumir aumenta.
monetária aumenta, quando a elasticidade da demanda de moeda em relação à taxa de juros aumenta.
monetária diminui quanto mais o Investimento seja sensível à taxa de juros.
fiscal diminui, quando a elasticidade dos investimentos em relação à taxa de juros aumenta.
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