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 Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 10 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atenta-
mente todo o texto antes de responder a elas.

CEM ANOS DE EINSTEIN

5

10

15

O físico alemão Albert Einstein dispensa
apresentações. Mesmo quem não compreende
o que seja a teoria da relatividade reconhece o
velhinho de cabeleira branca, olhos marotos e
língua de fora. A famosa língua e a não menos
famosa fórmula E = mc2 decoraram mais ca-
misetas e pôsteres do que seria possível ima-
ginar, considerando-se a complexidade do que
representam.

No ano que vem, completa-se um século
desde o “ano milagroso” de Einstein, centená-
rio que deve ser comemorado no mundo intei-
ro. Em 1905, fora da Universidade, que era
seu grande sonho, e ainda trabalhando como
analista do escritório de patentes da Suíça, o
jovem físico desenvolveu três de seus artigos
seminais. Publicados no Annalen der Physik,
apresentavam a teoria da relatividade espe-ci-
al, o conceito dos quanta  de luz e  hipóteses

20

25

30

35

sobre a movimentação das moléculas. Além desses, escreveu mais dois artigos no
mesmo ano. E, claro, continuou a escrevê-los. A equação E = mc2 surgiu em 1907,
reformulada de um trabalho também do ano milagroso, e a teoria da relatividade
geral foi apresentada em 1916. Cientistas já declararam 2005 o “Ano da Física”,
resolução aceita pela ONU e que deve ser seguida por outras entidades.
.....................................................................................................................................

Einstein não se limitava a elaborar hipóteses científicas. Era um homem do
mundo. Gênio raro e preocupado com as questões de seu tempo, usou seu prestígio
e influência para protestar contra o militarismo e pedir por justiça. Deixou marcas
muito além dos limites da ciência, modificando também a história mundial. Ainda
que indiretamente, foi um dos responsáveis pelo Projeto Manhattan e a conseqüente
fabricação da bomba atômica. Revoltado, teria dito que, se soubesse que suas teo-
rias causariam o terror que foi Hiroshima, teria preferido ser sapateiro.

Transformou-se em ícone de cientista. Muito além dos traços caricatos, reco-
nhecíveis pelos cabelos sempre em estado de choque, evoca a imagem do ser pro-
fundamente imerso em suas hipóteses e elucubrações, sem deixar de lado a gentile-
za e a atenção com o resto do mundo.

KNAPP, Laura. Scientific American Brasil, ano 3, n. 29, out. 2004, p.5. (Texto adaptado)
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Questão 01

Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que, em 2005, se come-
mora o centenário

A) da criação da famosa equação E = mc2.

B) da entrada de Einstein numa Universidade.

C) do chamado ano milagroso de Einstein.

D) do nascimento do físico Einstein.

Questão 02

Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que Einstein

A) era unicamente um elaborador de teorias.

B) evitou envolver-se em questões sociais.

C) publicava artigos científicos considerados valiosos.

D) trabalhou sempre em instituições universitárias.

Questão 03

“A famosa língua e a não menos famosa fórmula E = mc2 decoraram mais camisetas e
pôsteres do que seria possível imaginar...” (linhas 5-8)

Considerando-se as informações desse trecho, é CORRETO afirmar que Einstein e sua
criação

A) encarnavam a revolta popular.

B) ilustravam uma corrente estética.

C) representavam o poder jovem.

D) se tornaram muito conhecidos.
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Questão 04

Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que o Projeto Manhattan
se relacionou com

A) a criação do ano da Física.

B) a fabricação da bomba atômica.

C) o prestígio político de Einstein.

D) o protesto contra injustiças.

Questão 05

“... teria dito que, se soubesse que suas teorias causariam o terror que foi Hiroshima, teria
preferido ser sapateiro.” (linhas 31-32)

É CORRETO afirmar que, nesse trecho, Einstein é mostrado como um homem

A) alienado.

B) atento.

C) inconformado.

D) irredutível.

Questão 06

“Transformou-se em ícone de cientista.” (linha 33)

É CORRETO afirmar que a expressão destacada nessa frase quer dizer

A) cientista correto.

B) figura grotesca.

C) pessoa inteligente.

D) profissional emblemático.
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Questão 07

“Muito além dos traços caricatos, reconhecíveis pelos cabelos sempre em estado de cho-
que, evoca a imagem do ser profundamente imerso em suas hipóteses...” (linhas 33-35)

É CORRETO afirmar que a expressão destacada nesse trecho significa

A) descuidados.

B) envelhecidos.

C) eriçados.

D) quebradiços.

Questão 08

“Muito além dos traços caricatos [...] evoca a imagem do ser profundamente imerso em
suas hipóteses...” (linhas 33-35)

É CORRETO afirmar que a palavra destacada nessa frase veicula uma idéia de

A) direção.

B) intenção.

C) lugar.

D) modo.

Questão 09

“... teria dito que, se soubesse que suas teorias causariam o terror que foi Hiroshima, teria
preferido ser sapateiro.” (linhas 31-32)

É CORRETO afirmar que o termo destacado nessa frase sugere uma idéia de

A) adição.

B) condição.

C) consecução.

D) explicação.
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Questão 10

“... teria dito que, se soubesse que suas teorias causariam o terror que foi Hiroshima,
teria preferido ser sapateiro.” (linhas 31-32)

Considerando-se as formas verbais destacadas nessa frase, é CORRETO afirmar que to-
das estão flexionadas

A) na mesma voz.

B) no mesmo modo.

C) no mesmo número.

D) no mesmo tempo.

INSTRUÇÃO: As questões de 11 a 30 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atenta-
mente todo o texto antes de responder a elas.

EINSTEIN & NEWTON:
gênios da mesma lâmpada

5

10

15

20

É possível medir o gênio de Albert Einstein?
Sob muitos aspectos, não é. Se retrocedermos através dos séculos, passando por

figuras como James Clerk Maxwell, Ludwig Boltzmann, Charles Darwin e Louis
Pasteur, teremos de chegar a Isaac Newton antes de encontrar outro ser humano cujas
realizações científicas sejam comparáveis às de Einstein. Antes de Newton, pode ser
que não haja ninguém desse nível.

Ambos os cientistas tinham intelectos que os levaram a dominar todos os cam-
pos conhecidos de suas disciplinas e a ir além. Newton inventou o cálculo, formulou
as leis da mecânica e do movimento, propôs uma teoria universal da gravitação.
Einstein nos legou a fundação para os dois “edifícios” da Física Moderna, a relativi-
dade especial e a mecânica quântica, e criou uma nova teoria da gravitação.
........................................................................................................................................

Isaac Newton e Albert Einstein deixaram legados profundos. Newton superou a
idéia de que algumas áreas do conhecimento eram inacessíveis à mente humana, en-
raizada por séculos na cultura ocidental. Antes de Newton, acreditava-se que a huma-
nidade poderia compreender apenas o que Deus permitiu revelar. Adão e Eva foram
banidos do Éden por terem comido da árvore do conhecimento. Zeus acorrentou
Prometeu num rochedo quando ele deu o fogo, um segredo dos deuses, a um mortal.
Quando Adão, no Paraíso Perdido, de John Milton, questionou o anjo Rafael sobre a
mecânica celeste, Rafael lhe deu uma vaga idéia e então disse que “o resto, de ho-
mens ou de anjos o grande Arquiteto sabiamente o ocultou”. Todas essas limitações
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foram abolidas com o monumental trabalho de Newton, os Principia (1687). Nessa
obra, o cientista examinou todos os fenômenos do mundo físico conhecido: dos pên-
dulos às molas, dos cometas às grandes trajetórias dos planetas. Depois de Newton, a
divisão entre o espiritual e o físico ficou mais clara. Este último se tornou cognoscí-
vel para os seres humanos.

Einstein, com seus extraordinários e aparentemente absurdos postulados sobre a
relatividade especial, demonstrou que as grandes verdades da natureza não podem ser
alcançadas apenas pela observação do mundo externo. Em vez disso, os cientistas
devem, algumas vezes, começar a inventar, dentro de suas próprias mentes, hipóteses
e sistemas lógicos que, somente mais tarde, poderão ser testados experimentalmente.
Toda a nossa experiência nos faz pensar que o tempo flui uniformemente, embora
isso não seja verdade. A Física Moderna tem avançado para uma compreensão da
natureza além da percepção sensorial e da experiência humana, ensinando que nosso
bom senso pode estar errado. Einstein subverteu séculos de um pensamento funda-
mentado na supremacia do estudo empírico e da experiência. Ele também contestou o
famoso dito de Newton: Hypotheses non fingo (“Não imagino nenhuma hipótese”),
no qual o cientista inglês afirmava que não era um filósofo como Aristóteles, mas um
cientista que baseava suas teorias nos fatos observados.

Em sua autobiografia, Einstein expressou seu distanciamento de Newton da se-
guinte maneira: “Newton, perdoe-me; você descobriu o único caminho possível para
um homem de sua época com idéias tão elevadas e tal poder criativo. Os conceitos
que criou ainda hoje guiam nossas idéias sobre a física; entretanto agora sabemos que
esses conceitos devem ser substituídos por outros, mais distantes da esfera da experi-
ência imediata”.

Numa introdução da edição de 1931 da Óptica, de Newton, Einstein escreveu:
“A natureza, para ele, era um livro aberto [...] Em uma mesma pessoa, conviviam o
pesquisador, o teórico, o mecânico e também o artista [...] Diante de nós, ele perma-
nece forte, incontestável e solitário”. Se Newton pudesse ressurgir do passado, por
truque proibido de viagem no tempo, provavelmente proferiria palavras semelhantes
sobre Einstein.

LIGTMAN, Alan. Scientific American Brasil, ano 3, n. 29, out. 2004, p. 102-103. (Texto adaptado)

Questão 11

É CORRETO afirmar que, no título do texto — “Einstein & Newton: gênios da mesma
lâmpada” —, se faz alusão a

A) um romance medieval.

B) uma fábula grega.

C) uma narrativa fantástica.

D) uma peça de teatro.
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Questão 12

É CORRETO afirmar que o texto apresentado está estruturado com base em uma

A) comparação.

B) contestação.

C) enumeração.

D) reiteração.

Questão 13

“Antes de Newton, pode ser que não haja ninguém desse nível.” (linhas 5-6)

É CORRETO afirmar que o “nível” mencionado nessa frase é atribuído, no texto,

A) a Darwin, a Pasteur, a Maxwell e a Boltzmann.

B) a Isaac Newton e a Albert Einstein.

C) aos cientistas que precederam Einstein.

D) aos cientistas que precederam Newton.

Questão 14

“Antes de Newton, acreditava-se que a humanidade poderia compreender apenas o que
Deus permitiu revelar.” (linhas 15-16)

É CORRETO afirmar que a informação contida nessa frase é ilustrada, no texto lido, por
meio de

A) exemplos.

B) fórmulas.

C) objeções.

D) teorias.
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Questão 15

“Nessa obra, o cientista examinou todos os fenômenos do mundo físico conhecido: dos
pêndulos às molas, dos cometas às grandes trajetórias dos planetas.” (linhas 23-24)

Considerando-se as informações desse trecho, é CORRETO afirmar que a obra de
Newton é qualificada como

A) abrangente.

B) dispersa.

C) hermética.

D) homogênea.

Questão 16

“... os cientistas devem, algumas vezes, começar a inventar, dentro de suas próprias
mentes, hipóteses e sistemas lógicos...” (linhas 29-31)

Considerando-se as informações dessa frase, concernentes ao pensamento de Einstein, é
CORRETO afirmar que este admitia, mesmo no campo da ciência,

A) a adivinhação.

B) a criatividade.

C) o relativismo.

D) o unilateralismo.

Questão 17

“Não imagino nenhuma hipótese.” (linhas 37-38)

É CORRETO afirmar que, nessa frase atribuída a Newton, se explicita a idéia de que ele
formulava suas hipóteses

A) desenvolvendo trabalho de outros cientistas.

B) extraindo conclusões de descobertas antigas.

C) fundamentando-as em observações concretas.

D) retirando suas idéias do acervo cultural popular.
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Questão 18

Com base na leitura do texto, é CORRETO afirmar que, em relação a certas idéias de
Newton, Einstein foi um

A) acusador.

B) contestador.

C) delator.

D) detrator.

Questão 19

Assinale a alternativa em que a frase transcrita se reporta CORRETAMENTE a Einstein.

A) ... demonstrou que as grandes verdades da natureza não podem ser alcançadas apenas
pela observação do mundo externo.

B) ... não era um filósofo [...] mas um cientista que baseava suas teorias nos fatos obser-
vados.

C) Os conceitos que criou ainda hoje guiam nossas idéias sobre a física...

D) ... superou a idéia de que algumas áreas do conhecimento eram inacessíveis à mente
humana...

Questão 20

Assinale a alternativa em que a frase transcrita NÃO contém um conectivo que introduz
uma oração sugerindo uma idéia de oposição.

A) Ele também contestou o famoso dito de Newton [...] no qual o cientista inglês afir-
mava que não era um filósofo [...] mas um cientista...

B) ... entretanto agora sabemos que esses conceitos devem ser substituídos por outros...

C) Se Newton pudesse ressurgir do passado [...] provavelmente proferiria palavras se-
melhantes sobre Einstein.

D) Toda a nossa experiência nos faz pensar que o tempo flui uniformemente, embora
isso não seja verdade.
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Questão 21

Assinale a alternativa em que a palavra destacada NÃO exerce a mesma função que as
outras, nos períodos em que se inserem.

A) Antes de Newton, acreditava-se que a humanidade poderia compreender apenas o que
Deus permitiu revelar.

B) Antes de Newton pode ser que não haja ninguém desse nível.

C) ... o cientista inglês afirmava que não era um filósofo [...] mas um cientista que base-
ava suas teorias nos fatos observados.

D) Toda a nossa experiência nos faz pensar que o tempo flui uniformemente...

Questão 22

1. “A natureza, para ele, era um livro aberto...” (linha 47)

2. “Diante de nós [...] ele permanece forte, incontestável e solitário.” (linhas 48-49)

3. “... conviviam o pesquisador, o teórico, o mecânico e também o artista...” (linhas 47-
48)

4. “Newton, perdoe-me...” (linha 41)

É CORRETO afirmar que o uso da vírgula obedece ao mesmo critério nas frases

A) 1 e 2.

B) 1 e 4.

C) 2 e 3.

D) 2 e 4.

Questão 23

Assinale a alternativa em que a frase transcrita NÃO contém uma palavra que indica in-
definição.

A) ... esses conceitos devem ser substituídos por outros...

B) Nessa obra, o cientista examinou todos os fenômenos do mundo físico conhecido...

C) ... os cientistas devem, algumas vezes, começar a inventar hipóteses...

D) Se Newton pudesse ressurgir do passado [...] proferiria palavras semelhantes...
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Questão 24

“Antes de Newton, pode ser que não haja ninguém desse nível.” (linhas 5-6)

É CORRETO afirmar que, preservando-se integralmente o sentido original dessa frase, a
forma verbal nela destacada pode ser adequadamente substituída por

A) exista.

B) existe.

C) existiria.

D) existisse.

Questão 25

“Antes de Newton, acreditava-se que a humanidade poderia compreender apenas o que
Deus permitiu revelar.” (linhas 15-16)

É CORRETO afirmar que, na ordem em que as cinco formas verbais destacadas apare-
cem nessa frase, suas vogais temáticas são, respectivamente,

A) a / e / e / i / e.

B) a / e / e / i / a.

C) e / e / i / e / e.

D) e / i / e / a / a.

Questão 26

“Zeus acorrentou Prometeu num rochedo quando ele deu o fogo, um segredo dos deuses,
a um mortal.” (linhas 17-19)

É CORRETO afirmar que o pronome destacado nessa frase se refere a

A) “Prometeu”.

B) “um mortal”.

C) “um segredo”.

D) “Zeus”.
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Questão 27

“Depois de Newton, a divisão entre o espiritual e o físico ficou mais clara.” (linhas 24-
25)

É CORRETO afirmar que, nessa frase, preenche(m) a função de substantivo

A) apenas uma palavra.

B) duas palavras.

C) três palavras.

D) quatro palavras.

Questão 28

“Einstein, com seus extraordinários e aparentemente absurdos postulados sobre a relati-
vidade especial, demonstrou que as grandes verdades da natureza não podem ser alcança-
das apenas pela observação do mundo externo.” (linhas 27-29)

É CORRETO afirmar que, nessa frase, qualificam um substantivo

A) duas palavras.

B) três palavras.

C) quatro palavras.

D) mais de quatro palavras.

Questão 29

“Toda a nossa experiência nos faz pensar que o tempo flui uniformemente, embora isso
não seja verdade.” (linhas 32-33)

É CORRETO afirmar que o pronome destacado nessa frase se refere, especificamente,

A) à experiência dos homens com o tempo.

B) ao fato de os homens pensarem no tempo.

C) ao fluir uniforme do tempo para os homens.

D) aos pensamentos dos homens sobre o tempo.
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Questão 30

“A Física Moderna tem avançado para uma compreensão da natureza além da percepção
sensorial...” (linhas 33-34)

Considerando-se os substantivos que aparecem nessa frase, é CORRETO afirmar que

A) apenas um deles é dissílabo.

B) apenas dois deles são polissílabos.

C) apenas três deles são polissílabos.

D) apenas três deles são trissílabos.
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 Conhecimentos Especializados

Questão 31

Considerando-se os conceitos da Teoria do Consumidor, é INCORRETO afirmar que

A) as curvas de indiferença mais distantes da origem dos eixos cartesianos representam
cestas de mercadorias mais desejadas, enquanto as mais próximas representam cestas
de mercadorias menos desejadas.

B) duas curvas de indiferença somente se cruzam num determinado mapa de indiferença,
caso os bens integrantes de uma sejam complementares e os da outra, substitutos.

C) o equilíbrio do consumidor é obtido na cesta de mercadorias correspondente ao ponto
de tangência entre a linha de restrição orçamentária e a curva de indiferença mais ele-
vada que toca essa linha.

D) o excedente do consumidor consiste na diferença entre o que este está disposto a pa-
gar e o que ele efetivamente paga por uma mercadoria.

Questão 32

Considerando-se os conceitos de elasticidade da Teoria Microeconômica, é CORRETO
afirmar que,

A) em termos proporcionais, a elasticidade-preço da procura por determinado bem mede
a reação da quantidade procurada desse bem tendo-se em vista alterações em seu pre-
ço, coeteris paribus.

B) no caso da elasticidade-preço cruzada da procura, dois bens são considerados substi-
tutos, se suas elasticidades cruzadas forem negativas,  coeteris paribus.

C) se a procura for elástica, a queda dos preços de um bem provoca a queda das receitas
dos produtores desse bem, coeteris paribus.

D) se a procura for inelástica, quando o preço de um bem aumenta, a receita total dos
produtores desse bem também aumenta, coeteris paribus.
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Questão 33

Uma empresa apresenta estes níveis de produção e custos totais:

QUANTIDADE PRODUZIDA (em t) CUSTOS TOTAIS (em R$ 1.000)

0 500

1 1.400

2 1.800

3 2.400

4 3.600

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que, nessa empresa, o menor custo
total médio e o menor custo variável médio serão, respectivamente,

A) R$ 800 mil e R$ 633,3 mil.

B) R$ 900 mil e R$ 650 mil.

C) R$ 900 mil e R$ 733,3 mil.

D) R$ 1.400 mil e R$ 900 mil.

Questão 34

É CORRETO afirmar que uma empresa, operando num mercado de concorrência perfei-
ta, estará em equilíbrio de curto prazo, quando, no nível de produção,

A) a receita média for igual à receita marginal.

B) o custo fixo médio for igual ao preço.

C) o custo marginal for igual ao preço.

D) o custo médio mínimo for igual ao preço.
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Questão 35

De acordo com os conceitos da Teoria dos Mercados, é CORRETO afirmar que o oligo-
pólio se caracteriza como uma situação em que

A) muitos vendedores mantêm relações comerciais com somente um comprador.

B) o mercado, com infinitos vendedores e compradores, opera em concorrência perfeita,
numa condição próxima à do monopólio.

C) o número de firmas no mercado é grande, mas os bens produzidos não são homogê-
neos.

D) poucas firmas dominam o mercado, ainda que este seja composto por um grande nú-
mero de produtores e vendedores.

Questão 36

Considere estas informações sobre uma determinada economia:

•  Renda Nacional Líquida a custo de fatores = $ 300.

•  Renda líquida enviada ao exterior = $ 60.

•  Impostos indiretos = $ 90.

•  Subsídios = $ 30.

•  Depreciação = $ 70.

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que, no caso descrito, o Produto
Interno Bruto (PIB) a preços de mercado será

A) $ 270.

B) $ 340.

C) $ 430.

D) $ 490.
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Questão 37

Analise esta matriz de insumo-produto, supondo a existência de somente dois setores de
atividades — A e B — em determinada economia:

                                                                                                                  Em R$ 1.000

Demanda intermediária                Destino da
                produção
Origem
da produção A B

Demanda
final

Valor bruto da
produção

A 100 90 210 400
B 90 50 310 450

Importações 20 30
Valor adicionado 190 280
Valor bruto da pro-
dução 400 450

Analise, agora, estas afirmativas referentes à mesma matriz e assinale com V as verda-
deiras e com F as falsas:

(    ) O valor do Produto Interno Bruto (PIB), pela ótica da renda, é R$ 950 mil.

(    ) O aumento das vendas do setor B em R$ 40 mil faz com que este demande do setor
A R$ 16 mil numa primeira etapa.

(    ) O aumento das vendas do setor A em R$ 40 mil faz com que este importe           R$
2 mil numa primeira etapa.

(    ) O valor do Produto Interno Bruto (PIB), pela ótica do produto, é R$ 470 mil.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.

A) (F) (F) (V) (V)

B) (F) (V) (F) (F)

C) (V) (F) (F) (F)

D) (V) (V) (V) (V)
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Questão 38

Analise estas afirmativas sobre Teoria Monetária e assinale com V as verdadeiras e com
F as falsas:

(    ) Historicamente, a evolução da moeda passou por cinco estágios — a saber, escam-
bo, moeda mercadoria, moeda simbólica, moeda escritural e moeda sofisticada.

(    ) São exemplos de quase-moeda os depósitos a prazo, os bônus do Banco Central e a
caderneta de Poupança, pois podem, sem grandes dificuldades, ser transformados
em moeda.

(    ) Um exemplo de criação de moeda, ou de meios de pagamento, ocorre quando ex-
portadores trocam dólares por reais junto ao Banco Central.

(    ) Um exemplo de destruição de moeda ocorre quando determinado indivíduo efetua
um saque por intermédio de cheque junto a um banco.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.

A) (F) (V) (F) (V)

B) (V) (F) (F) (F)

C) (V) (F) (V) (F)

D) (V) (V) (V) (F)

Questão 39

Considerando-se a Teoria Macroeconômica, é CORRETO afirmar que a Curva de Phi-
llips expressa uma relação

A) entre a taxa de crescimento do nível geral de preços e a parcela do PIB apropriada
pelos trabalhadores.

B) entre a taxa de crescimento do nível geral de preços e a taxa de crescimento dos gas-
tos públicos.

C) entre a taxa de crescimento do produto real e a taxa de crescimento dos gastos públi-
cos.

D) entre a taxa de desemprego e a taxa de crescimento dos salários nominais.
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Questão 40

Considerando-se as características do modelo de crescimento econômico de Harrod-
Domar, é INCORRETO afirmar que

A) a taxa de crescimento da renda, se a função poupança for S = 0,2y e a relação capi-
tal/produto for 4, será igual a 5%.

B) a taxa de poupança, nesse modelo, representa a fonte de financiamento do investi-
mento, sendo composta da poupança interna e da poupança externa.

C) o significado de equilíbrio “em fio de navalha” é o de que, se um país sair da trajetó-
ria de crescimento, não será mais possível voltar ao equilíbrio de curto prazo.

D) o significado do efeito capacidade do modelo é o de que os investimentos aumentam
a capacidade da economia em elaborar o produto.

Questão 41

Considerando-se o contexto das funções econômicas do setor público, é CORRETO
afirmar que são exemplos de bens semipúblicos ou meritórios

A) o ar, a água e os alimentos em geral.

B) os serviços de educação, justiça, segurança e transporte.

C) os serviços de meteorologia, defesa nacional e serviços de despoluição.

D) os serviços de saúde, saneamento e nutrição.

Questão 42

No contexto das formas de financiamento do déficit público, é CORRETO afirmar que
déficit operacional é aquele que

A) é medido pelo déficit primário, acrescido dos juros reais da dívida passada.

B) é medido pelo déficit total, excluída a correção monetária e cambial, bem como os
juros reais da dívida contraída anteriormente.

C) indica o fluxo líquido de novos financiamentos obtidos ao longo de um ano pelo setor
público não-financeiro nas esferas da União, governos estaduais e municipais, firmas
estatais e previdência social.

D) omite as parcelas de financiamento do setor público externo e do resto do sistema
bancário, bem como fornecedores e empreiteiros , constituindo-se na parcela do défi-
cit público financiada pelas autoridades monetárias.
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Questão 43

Analise estas afirmativas sobre Comércio Internacional e assinale com V as verdadeiras
e com F as falsas:

(    ) A constituição do Mercado Comum do Sul (Mercosul), em 1991, foi objeto do
Tratado de Assunção, firmado entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

(    ) A existência de um saldo negativo na balança de transações correntes do Balanço de
Pagamentos de determinado país significa que houve transferência de poupança do
resto do mundo para este país.

(    ) A teoria das vantagens comparativas diz que um país, sempre, exportará aqueles
produtos que fabricar com custos relativamente menores que os de outros países e
importará aqueles em que tenha custos relativamente maiores, com vantagens para
ambos.

(    ) A teoria neoclássica do comércio internacional procura explicá-lo com base no pro-
gresso tecnológico e nas várias etapas da vida de um produto.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.

A) (F) (V) (F) (V)

B) (V) (F) (F) (F)

C) (V) (F) (V) (F)

D) (V) (V) (V) (F)

Questão 44

Considerando-se o Plano de Metas do Governo Kubitschek, lançado em meados dos anos
1950, é INCORRETO afirmar que tal plano econômico

A) contemplava as áreas de energia e transporte com mais de 70% da estimativa do in-
vestimento total.

B) continha, como meta autônoma, a construção da nova capital do País, mas não previa
orçamento de gastos para esse projeto.

C) foi formulado pelo Conselho de Desenvolvimento da Presidência da República, pre-
vendo investimentos na economia brasileira por um período de cinco anos.

D) se sustentava em hipóteses como crescimento anual de 5% na renda per capita e in-
flação anual prevista da ordem de 8%.
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Questão 45

É CORRETO afirmar que, entre os objetivos do Programa de Ação Econômica do Go-
verno-PAEG, proposto pelo movimento militar de março de 1964, NÃO se inclui

A) acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico, que havia sido interrompido no biê-
nio 1962/1963.

B) assegurar, pela política de investimentos, oportunidades de emprego produtivo à mão-
de-obra que, continuamente, aflui ao mercado de trabalho.

C) atenuar os desníveis econômicos setoriais e regionais, assim como as tensões criadas
pelos desequilíbrios sociais, mediante melhoria das condições de vida.

D) concentrar esforços em 1964 para contenção do processo inflacionário, objetivando o
total equilíbrio de preços a partir de 1965.

Questão 46

É CORRETO afirmar que o plano de estabilização que congelou os salários, por um pra-
zo máximo de 12 meses, nos níveis prevalecentes em 12 de junho de 1987 e que instituiu
a Unidade de Referência de Preços-URP como base de indexação salarial para vigorar
após o congelamento, se denominou Plano

A) Bresser.

B) Collor I.

C) Cruzado.

D) Cruzado II.

Questão 47

É CORRETO afirmar que, entre os componentes do ajuste fiscal proposto pelo Governo,
junto com o Plano Verão, de 14 de janeiro de 1989, NÃO se inclui

A) a redução das despesas de custeio mediante ampla reforma administrativa, que incluiu
a extinção de cinco Ministérios.

B) a redução das despesas de pessoal mediante demissão de funcionários públicos.

C) a rigidez na programação e execução financeira do Tesouro, mediante limitações à
emissão de títulos da Dívida Pública e à realização de despesas não-financeiras de
acordo com a disponibilidade de caixa.

D) as iniciativas de ampliação do setor produtivo estatal, particularmente nos setores de
energia e telecomunicações.
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Questão 48

Analise estas afirmativas concernentes à política de dívida pública resultante da criação
das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) pela Lei no 4.357/64 e assi-
nale com V as verdadeiras e com F as falsas:

(    ) A introdução da correção monetária colaborou para o aumento da perda real de re-
ceita associada ao atraso no pagamento de débitos fiscais e para o desestímulo à
poupança individual.

(    ) A introdução da correção monetária e o reordenamento financeiro do Governo nos
anos 1960 favoreceram o saneamento e o controle da liquidez, facilitando o com-
bate à inflação e a execução de projetos prioritários de crescimento econômico.

(    ) A introdução da correção monetária permitiu, na prática, contornar a lei da usura,
que proibia a fixação de taxas de juros nominais anuais acima de 12%, permitindo
taxas de juros reais positivas nas transações financeiras.

(    ) As ORTNs foram, inicialmente, lançadas de forma compulsória e como alternativa
ao recolhimento de impostos federais, sendo, posteriormente, demandadas volunta-
riamente pelo público, até se tornar um importante meio de financiar o déficit do
Tesouro Nacional.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.

A) (F) (V) (V) (V)

B) (V) (F) (F) (F)

C) (V) (F) (V) (F)

D) (V) (V) (V) (F)

Questão 49

Consoante dispositivos do Decreto-Lei no 200/67, é CORRETO afirmar que a entidade
dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital ex-
clusivo da União, criada por lei para exploração de atividade econômica exercida pelo
Governo por contingência ou conveniência administrativa se denomina

A) autarquia.

B) empresa pública.

C) fundação pública.

D) sociedade de economia mista.
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Questão 50

Analise estas proposições sobre causas da queda contínua da inflação alcançada pelo Pla-
no Real, no período 1994-1998, que chegou, neste último ano, a se igualar à inflação dos
países desenvolvidos e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas:

(    ) A abundância de capitais na economia internacional, entendida como um fator de
sustentação das reservas em um nível elevado, o que inibia qualquer tentativa de
ataque especulativo contra a moeda nacional.

(    ) A fase de transição imposta à população, que, durante quatro meses, conviveu com
a URV, o que permitiu uma acomodação dos preços relativos, ausentes nos planos
de estabilização anteriores.

(    ) O maior grau de abertura da economia, com a conseqüente pressão que isso repre-
sentava em termos de concorrência dos produtos importados, como fator inibidor
dos reajustes dos preços.

(    ) O papel da âncora cambial como “balizadora” de expectativas e o excepcional ní-
vel das reservas cambiais, suficientes para dar credibilidade a tal âncora.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.

A) (F) (V) (V) (V)

B) (V) (F) (F) (F)

C) (V) (F) (V) (F)

D) (V) (V) (V) (V)

Questão 51

É CORRETO afirmar que o princípio orçamentário de que as receitas e despesas públicas
devem estar compatibilizadas numericamente se denomina Princípio

A) da Especialização.

B) da Unidade.

C) da Universalidade.

D) do Equilíbrio.



25

Questão 52

Analise estas afirmativas sobre a evolução histórica do orçamento público e assinale com
V as verdadeiras e com F as falsas:

(    ) A função principal do orçamento moderno é a de possibilitar aos órgãos de repre-
sentação um controle político sobre os órgãos executivos.

(    ) A função básica do orçamento tradicional era a de servir como instrumento de
Administração Pública.

(    ) O orçamento público estabeleceu-se na Inglaterra, por volta de 1822, numa época
de pleno desenvolvimento do liberalismo econômico.

(    ) O Sistema de Planejamento, Programação e Orçamento concretizou-se na década
de 1960 e significou uma tentativa de integrar o orçamento ao planejamento.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.

A) (F) (F) (V) (V)

B) (V) (F) (F) (F)

C) (V) (F) (V) (F)

D) (V) (V) (V) (V)

Questão 53

É CORRETO afirmar que, entre os elementos essenciais do orçamento-programa,
NÃO se inclui

A) a obrigatoriedade de participação da comunidade nas discussões e definições dos
programas e projetos prioritários.

B) as medidas de desempenho com a finalidade de medir as realizações (produto final) e
os esforços despendidos na execução dos programas.

C) os custos dos programas medidos com base na indicação dos meios ou insu-
mos — pessoal, material, equipamentos, serviços e outros — necessários para a
obtenção dos resultados.

D) os programas, isto é, os instrumentos de integração dos esforços governamentais no
sentido de concretização dos objetivos.
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Questão 54

É CORRETO afirmar que, entre as características do orçamento-programa, NÃO se in-
clui

A) a consideração das unidades administrativas e elementos como principais critérios
classificatórios.

B) a consideração de todos os custos dos programas em sua elaboração, inclusive os que
extrapolam o exercício.

C) a utilização sistemática de indicadores e padrões de medição do trabalho e dos resul-
tados.

D) o elo de ligação entre o planejamento e as funções executivas da instituição.

Questão 55

Considerando-se a classificação da receita e da despesa orçamentárias nas categorias
econômicas, adotadas pelo sistema orçamentário brasileiro, é CORRETO afirmar que

A) a alienação de bens e as operações de crédito integram as receitas correntes.

B) a aquisição de imóveis necessários à realização de obras e a aquisição de equipa-
mentos e material permanente integram as inversões financeiras.

C) a receita patrimonial e a receita industrial integram as receitas de capital.

D) as subvenções sociais e econômicas destinadas à manutenção de outras entidades de
Direito Público e Privado integram as transferências correntes.

Questão 56

De acordo com a Lei no 8.666/93, é CORRETO afirmar que, entre as modalidades de
garantia previstas no instrumento convocatório da licitação pública, que podem ser exigi-
das a critério da autoridade competente, NÃO se inclui a

A) caução em dinheiro.

B) caução em notas promissórias ou letras de câmbio.

C) caução em títulos da dívida pública.

D) fiança bancária.
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Questão 57

Analise estas afirmativas sobre créditos adicionais constantes na legislação orçamentária
brasileira e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas:

(    ) A abertura de créditos extraordinários depende da existência de recursos disponí-
veis para ocorrer à despesa.

(    ) A autorização legislativa para a abertura de créditos especiais pode ser dada na
própria lei do orçamento.

(    ) A legislação autoriza a abertura de créditos suplementares quando os créditos or-
çamentários, inclusive os especiais, abertos e aditados ao orçamento anual, são ou
se tornam insuficientes.

(    ) O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que, juridicamente, pos-
sibilite ao Poder Executivo realizá-las, podem ser utilizadas para a abertura de cré-
ditos suplementares e especiais.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.

A) (F) (F) (V) (V)

B) (V) (F) (F) (F)

C) (V) (F) (V) (F)

D) (V) (V) (V) (V)

Questão 58

Sobre a execução da despesa orçamentária, prevista na Lei no 4.320/64, é INCORRETO
afirmar que

A) a liquidação da despesa consiste no despacho exarado por autoridade competente em
documentos, processados pelos serviços de contabilidade, que determinam que a des-
pesa seja paga.

B) a nota de empenho é o documento extraído para cada empenho, em que será indicado
o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução
desta do saldo da dotação própria.

C) o empenho de despesa é o ato, emanado de autoridade competente, que cria, para o
Estado, obrigação de pagamento pendente, ou não, de implemento de condição.

D) são modalidades de empenho os realizados por estimativa para as despesas cujo
montante não se possa determinar e o empenho global de despesas contratuais e ou-
tras, sujeitas a parcelamento.
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Questão 59

Analise estas afirmativas sobre dispositivos constantes da Lei no 8.666/93 e assinale com
V as verdadeiras e com F as falsas:

(    ) A inexigibilidade de licitação para serviços de publicidade e divulgação, desde que
atendidos os requisitos estabelecidos, está contemplada na lei de licitação pública.

(    ) Nas licitações do tipo menor preço, no caso de empate entre duas ou mais propos-
tas, considera-se como critério de desempate o menor prazo de execução do objeto
do certame.

(    ) Nos casos de concorrência ou tomada de preços, é facultada à Administração Pú-
blica substituir o instrumento do contrato por carta-contrato, nota de empenho ou
autorização de compra.

(    ) Numa licitação pública, a adjudicação consiste na certeza de adequação da pro-
posta do licitante aos termos do edital de convocação.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.

A) (F) (F) (F) (F)

B) (V) (F) (F) (V)

C) (V) (F) (V) (F)

D) (V) (V) (F) (F)
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Questão 60

Analise estas afirmativas sobre dispositivos de transparência, controle e fiscalização pre-
vistos na Lei de Responsabilidade Fiscal e assinale com V as verdadeiras e com F as
falsas:

(    ) Caso, até 31 de março, não encaminhem suas contas relativas ao exercício anterior
ao Tribunal de Contas da União, para consolidação, os Estados e Municípios fica-
rão impedidos de receber transferências voluntárias para pagamento do serviço da
dívida  mobiliária, até que as pendências sejam regularizadas.

(    ) Integrará o projeto de lei orçamentária anual o Anexo de Metas Fiscais, em que
serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a re-
ceitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para
o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

(    ) Uma das formas de assegurar a transparência da gestão fiscal é o incentivo à parti-
cipação popular e à realização de audiências públicas, durante os processos de ela-
boração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

(    ) São considerados instrumentos de transparência da gestão fiscal: os planos, orça-
mentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo
parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.

A) (F) (F) (F) (F)

B) (F) (F) (V) (V)

C) (V) (F) (F) (V)

D) (V) (F) (V) (V)


