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Instruções
1.

Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

2.

Verifique se o Número do Gabarito, colocado na quadrícula acima, é o mesmo constante do seu CARTÃO
DE RESPOSTAS e da etiqueta colada na carteira escolar; esses números deverão ser idênticos, sob pena de
prejuízo irreparável ao seu resultado neste processo seletivo; qualquer divergência, exija do Fiscal de Sala um
caderno de prova, cujo número do gabarito seja igual ao constante de seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

3.

O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não
poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.

4.

Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra
posterior exame grafológico:

cursiva,

para

“Uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança.”
5.

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

6.

Na prova há 60 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

7.

No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha,
FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua
escolha, sem ultrapassar as bordas.

8.

Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma
opção. Evite deixar questão sem resposta.

9.

Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação
sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

10.

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco
será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

11.

Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser
copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 9.7 do edital regulador
do concurso.

12.

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não-observância dessa
exigência acarretará a sua exclusão do concurso.

13.

Ao sair da sala entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de
Sala.

Boa prova!

2 - Assinale a opção correta a respeito do texto.

LÍNGUA PORTUGUESA

Aferrado à valorização do aqui e agora, o sábio indiano
Svâmi garante que “só o presente é real”, o que equivale a
considerar o passado e o futuro como puras ilusões. Viver
no presente implica aceitar o primado da ação (o ato)
sobre a esperança, o que equivale a trocar a passividade
do estado de espera pela manifestação ativa da vontade
de fazer. Em outras palavras, importa a flecha mais do que
o alvo, o ato mais do que a expectativa.

1 - Em relação às informações do texto, assinale a opção
correta.
A produção brasileira de petróleo e gás certamente dará
um salto quando estiverem em operação os campos já
descobertos na chamada camada do pré-sal. Embora
essa expansão só possa ser efetivamente assegurada
quando forem delimitadas as reservas, e os testes de
longa duração confirmarem a produtividade provável dos
campos, simulações indicam que o Brasil terá um saldo
positivo na balança comercial do petróleo (exportações
menos importações), da ordem de 1 milhão de barris
diários.

Como bem acentua Comte-Sponville, a ausência pura
e simples de esperança não corresponde à mágoa,
traduzida na acepção comum da palavra desespero.
O desespero/desesperança é, antes, o grau zero da
expectativa, portanto um regime de acolhimento do real
sem temor, sem desengano, sem tristeza. Esse regime,
ou essa regência, pode ser chamado de beatitude ou de
alegria: uma aceitação e uma experiência da plenitude do
presente.

Com isso, o petróleo deverá liderar a lista dos produtos que
o Brasil estará exportando mais ao fim da próxima década.
O petróleo é negociado para pagamento a vista (menos de
90 dias). Então, é um volume de recursos que pode ter, de
fato, forte impacto nas finanças externas do país.

(Muniz Sodré. As estratégias sensíveis: afeto, mídia e política. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2006, p.206)

Como é uma riqueza finita, a prudência e a experiência
econômica recomendam que o Brasil tente poupar ao
máximo essa renda adicional proveniente das exportações
de petróleo. O mecanismo mais usual é conhecido
como fundo soberano, por meio do qual as divisas são
mantidas em aplicações seguras que proporcionem,
preferencialmente, bom retorno e ainda contribuam
positivamente para o desenvolvimento da economia
brasileira. Os resultados dessas aplicações devem ser
direcionados para investimentos internos que possibilitem
avanços sociais importantes (educação, infraestrutura,
meio ambiente, ciência e tecnologia).

a) O autor do texto defende a ideia de que o ser humano,
ao criar expectativas em relação ao futuro, não deve
desesperar-se, mas, sim, manter-se passivo no estado
de espera.
b) A ideia central desenvolvida no texto baseia-se no
pressuposto de que se vive, atualmente, uma era em
que predomina o desespero.
c) Uma das ideias secundárias desenvolvidas no texto é a
de que os fins justificam os meios, como se depreende
do trecho “importa a flecha mais do que o alvo”.
d) Uma das ideias desenvolvidas no texto é a de que
o real só é, de fato, apreendido quando o indivíduo
compreende o passado e o futuro como ilusões.

(O Globo, Editorial, 13/10/2009)

a) É indiscutível que, quando estiverem em operação os
campos da camada do pré-sal, o Brasil terá um saldo
na balança comercial do petróleo da ordem de 1 milhão
de barris diários.

e) Para sustentar a ideia apresentada no primeiro
parágrafo, o autor do texto argumenta que é o medo do
futuro que motiva os indivíduos a viverem intensamente
o aqui e agora.

b) É recomendável que os recursos arrecadados com
a exploração do petróleo da camada do pré-sal
sejam mantidos num fundo seguro, que proporcione
retorno garantido e contribua favoravelmente para o
desenvolvimento da economia brasileira.
c) Somente quando estiverem em operação os campos
da camada do pré-sal, o petróleo será negociado para
pagamento a vista.
d) Estima-se que, no final da próxima década, com os
campos do pré-sal já em operação, o Brasil lidere a
lista dos países importadores de petróleo, com forte
impacto na balança comercial.
e) A renda adicional proveniente da exportação do
petróleo da camada do pré-sal deverá ser aplicada
diretamente em investimentos com repercussão na
área social.
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3 - Assinale a opção que apresenta corretamente ideia
contida no trecho abaixo.

c) Os juros mais altos pagos pelos cidadãos são aqueles
que, sorrateiramente, resultam da própria natureza
finita dos seres humanos, determinada pelo irreversível
envelhecimento do corpo.

O período a que, hoje, assistimos se caracteriza pela perda
de legitimidade dos governos e dos modelos neoliberais,
mas, ao mesmo tempo, por dificuldades de construção de
projetos alternativos. Uma das barreiras para a construção
de tais projetos é o próprio fato de esses governos estarem
engajados em uma estratégia de disputa hegemônica
contínua, convivendo com o poder privado da grande
burguesia – das grandes empresas privadas, nacionais e
estrangeiras, dos bancos, dos grandes exportadores do
agronegócio, da mídia privada. Se essa elite econômica
não dispõe de grande apoio interno, conta com grandes
aliados no plano internacional, especialmente entre os
países globalizadores.

d) O conceito de juros tem sido aplicado restritamente às
situações do mercado financeiro porque, via de regra,
prevalecem, nas sociedades, as noções estabelecidas
pelo senso comum.
e) Prevalecendo a característica dos juros de que eles
sempre envolvem uma troca intertemporal, a aplicação
do conceito de juros pode ser estendida a outras
situações da vida dos indivíduos.
5 - Nas opções, são apresentadas propostas de continuidade
do parágrafo abaixo. Assinale aquela em que foram
atendidos plenamente os princípios de coesão e coerência
textuais.

(Emir Sader. A nova toupeira: os caminhos da esquerda latinoamericana. São Paulo: Boitempo, 2009)

Duas ameaças simétricas rondam a determinação dos
termos de troca entre presente e futuro. A miopia temporal
envolve a atribuição de um valor demasiado ao que está
próximo de nós no tempo, em detrimento do que se
encontra mais afastado. A hipermetropia é a atribuição de
um valor excessivo ao amanhã, em prejuízo das demandas
e interesses correntes.

a) Quanto maior o engajamento de um país em disputas
por hegemonia, maior a crise de legitimidade das
políticas neoliberais por ele desenvolvidas.
b) A elite econômica de um país globalizado prescinde
de apoio interno para manter seu poder hegemônico
sobre os governos carentes de legitimidade.
c) O poder hegemônico dos países globalizadores
dificulta o avanço de projetos que visem à superação
dos modelos neoliberais.

(Eduardo Giannetti. O valor do amanhã: ensaio sobre a natureza dos
juros. São Paulo: Companhia das Letras, 2005)

d) A maior dificuldade dos governos de países globalizados
é enfrentar a aliança da mídia privada com os países
globalizadores.

a) Contudo, a miopia temporal nos leva a subestimar o
futuro, e a hipermetropia a supervalorizar o futuro, o
que desfaz, em parte, a referida simetria.

e) Na elite econômica de um país, é a mídia privada que
mais poder exerce sobre o governo de um país.

b) Por serem ameaças cujo resultado é idêntico, tanto
a miopia temporal quanto a hipermetropia tornam
irrelevante o fenômeno dos juros nas situações de
troca entre presente e futuro.

4 - Assinale a opção que reproduz corretamente ideia contida
no trecho abaixo.

c) Apesar dessa simetria, não existe uma posição credora
– pagar agora, viver depois –, mesmo porque sempre
abrimos mão de algo no presente sem a expectativa de
recebermos algo no futuro.

A realidade dos juros não se restringe ao mundo das
finanças, como supõe o senso comum, mas permeia as
mais diversas e surpreendentes esferas da vida prática,
social e espiritual.
A face mais visível dos juros monetários – os juros fixados
pelos bancos centrais e os praticados nos mercados de
crédito – representa apenas um aspecto, ou seja, não mais
que uma diminuta e peculiar constelação no vasto universo
das trocas intertemporais em que valores presentes e
futuros medem forças.
Pode-se, por exemplo, examinar a moderna teoria biológica
do envelhecimento como uma troca intertemporal cuja
síntese é “viver agora, pagar depois”. A senescência dos
organismos é a conta de juros decorrente do redobrado
vigor e aptidão juvenis.

d) Diante dessas ameaças, cabe perguntar se existe um
ponto certo – um equilíbrio estável e exato – entre os
extremos da fuga do futuro (miopia) e da fuga para o
futuro (hipermetropia).
e) Essa simetria conduz, portanto, à conclusão de que
vale mais a pena subordinar o presente ao futuro, e
não, o contrário, o que nos fará atribuir valor excessivo
ao futuro, sem risco de incorrermos em hipermetropia
temporal.

(Texto adaptado de Eduardo Giannetti. O valor do amanhã: ensaio sobre
a natureza dos juros. São Paulo: Companhia das Letras, 2005)

a) Ao se fazer analogia entre os juros pagos em transações
financeiras e os pagos em relações sociais, verifica-se
que, apesar de, nestas, eles estarem embutidos, não
há interesse da sociedade em desvelar esse fato.
b) A moderna teoria biológica prioriza as análises que
abordam as mudanças no corpo do ser humano como
trocas intertemporais às quais é inerente o pagamento
de juros.
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7- Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de
Muniz Sodré (As estratégias sensíveis: afeto, mídia e
política), mas estão desordenados. Ordene-os, indique
a ordem dentro dos parênteses e assinale a opção que
corresponde à ordem correta.

6 - Assinale a opção que constitui continuação coesa,
coerente e gramaticalmente correta para o texto de Luiz
Gonzaga Beluzzo, adaptado do Valor Econômico de 14 de
outubro de 2009.
A marca registrada das crises capitaneadas pela finança
é o colapso dos critérios de avaliação da riqueza que
vinham prevalecendo. As expectativas dos possuidores
de riqueza capitulam diante da incerteza e não é mais
possível precificar os ativos. Os métodos habituais que
permitem avaliar a relação risco/rendimento dos ativos
sucumbem diante do medo do futuro. A obscuridade total
paralisa as decisões e nega os novos fluxos de gasto.

( ) Ao redor do que se tem chamado de “imprensa de
opinião” ou de “publicismo”, organizaram-se os espaços
públicos das democracias inaugurais na modernidade
ocidental.
( ) O espaço público realiza, modernamente, a mediação
dos interesses particulares da sociedade civil, visando
principalmente a preservar as garantias dos direitos
individuais frente ao poder do Estado. É aí fundamental
o papel da imprensa.

a) Essa decisão pela corrida privada para as formas
imaginárias, mas socialmente incontornáveis do valor
e da riqueza vai afetar negativamente a valorização e
a reprodução da verdadeira riqueza social, ou seja, a
demanda de ativos reprodutivos e de trabalhadores.

( ) É preciso deixar claro, contudo, que, a despeito de sua
grande importância, a imprensa não define o espaço
público. Ele não é um puro espaço de comunicação
e, sim, uma potência de conversão do individual em
comum, o que não deixa de comportar zonas de
sombras ou de opacidades não necessariamente
comunicativas.

b) Em contraposição a esse fenômeno, depois do colapso
financeiro deflagrado pela quebra do Lehman Brothers,
os preços dos ativos privados foram atropelados
pelos mercados em pânico, na busca impossível da
desalavancagem coletiva. Vendedores em fúria e
compradores em fuga fizeram evaporar a liquidez dos
mercados e prometiam uma deflação de ativos digna
da Grande Depressão dos anos trinta.

( ) Assim, a ampliação técnica da tradicional esfera pública
pelo advento da mídia ou de todas as tecnologias da
informação não implica necessariamente o alargamento
da ação política.

c) Contanto que a reação das autoridades dos países
desenvolvidos foi menos eficaz para restabelecer a
oferta de crédito no volume desejado e impotente para
reanimar o dispêndio das famílias e dos negócios.
Empresas e consumidores trataram de cortar os
gastos (e, portanto a demanda de crédito) para ajustar
o endividamento contraído no passado à renda que
imaginam obter num ambiente de desaceleração da
economia e de queda do emprego.

( ) Por outro lado, vem definhando a representação
popular, que era o motor político do espaço público e
base da sociedade democrática, fenômeno que remonta
ao século XIX, quando a experiência da soberania
popular se converteu em puro diálogo, senão em mera
encenação espetacular.
a) 2, 4, 1, 3, 5
b) 2, 1, 5, 4, 3
c) 1, 2, 4, 5, 3

d) Essas intervenções dos bancos centrais e dos
Tesouros, sobretudo nos Estados Unidos, conseguiram,
aos trancos, barrancos e trombadas legais, estancar
a rápida deterioração das expectativas. Contrariando
os augúrios mais pessimistas, a ação das autoridades
foi capaz de afetar positivamente as taxas do
interbancário e restabelecer as condições mínimas de
funcionamentos dos mercados monetários.

d) 2, 1, 3, 5, 4
e) 3, 5, 1, 2, 4
8 - Os trechos a seguir constituem um texto adaptado de O
Globo, Editorial, 14/10/2009, mas estão desordenados.
Ordene-os nos parênteses e indique a sequência correta.
( ) Esse quadro se alterou significativamente: em volume,
a produção nacional de petróleo vem se mantendo
próxima aos patamares de consumo doméstico. A
redução dessa dependência no campo da energia foi
acompanhada por um salto expressivo nas exportações
brasileiras (que cresceram uma vez e meia na última
década), com razoável equilíbrio entre produtos
básicos e manufaturados na pauta de vendas.

e) Em tais circunstâncias, a tentativa de redução do
endividamento e dos gastos de empresas e famílias em
busca da liquidez e do reequilíbrio patrimonial é uma
decisão “racional” do ponto de vista microeconômico,
mas danosa para o conjunto da economia, pois leva
necessariamente à deterioração dos balanços. É o
paradoxo da “desalavancagem”.

( ) Apesar de a economia brasileira ter ainda um grau de
abertura relativamente pequeno para o exterior — se
comparado à média internacional —, o câmbio sempre
foi apontado com um dos fatores mais vulneráveis do
país. No passado, o Brasil era muito dependente de
petróleo importado e de insumos essenciais para a
indústria.

Cargo: Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil - ATRFB - 2009

4

Prova 1 - Gabarito 1

( ) Além desse equilíbrio, os programas de ajuste
macroeconômico têm garantido uma estabilidade
monetária que ampliou o horizonte de investimentos e
as possibilidades de um desenvolvimento sustentável
de longo prazo.

10- Em relação ao texto, assinale a opção correta.

( ) Tal promoção foi reforçada pela capacidade de reação
da economia brasileira à recente crise financeira, a
mais grave que o mundo atravessou desde o fim da
Segunda Guerra Mundial.

5

( ) Assim, as principais agências classificadoras de risco
promoveram a economia brasileira para a categoria
daquelas que não oferecem risco cambial aos
investidores estrangeiros.

10

a) 2, 1, 3, 5, 4
b) 5, 3, 4, 1, 2
c)

15

4, 5, 2, 3, 1

d) 3, 2, 1, 4, 5
e) 4, 1, 2, 3, 5
9 - Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do
texto adaptado do Jornal do Brasil, Editorial, 7/10/2009.

20

Vários, e de distintos naipes, foram os questionamentos
__1__ construção do IDH como tal. Por que não mortalidade
infantil de crianças abaixo de 5 anos de idade em vez de
expectativa de vida? Por que não incluir outros indicadores,
tais como nível de pobreza, déficit habitacional, acesso
__2__ água potável e saneamento básico? Por que não
acrescentar outras dimensões relacionadas __3__ meio
ambiente (que afeta o padrão de vida desta e das próximas
gerações), aos direitos civis e políticos, __4__ segurança
pessoal e no trabalho, __5__ facilidade de locomoção?
Qual a confiabilidade dos dados fornecidos por quase
duas centenas de países?
Há uma escassez de informação em relação __6__
maioria das dimensões sugeridas para uma comparação
internacional, sem contar __7__ confiabilidade dos dados.
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Sintoma do arrefecimento da ideologia nos mais variados
âmbitos da vida social, há uma distinção, presente
no meio acadêmico, segundo a qual, enquanto nas
décadas passadas as grandes celeumas intelectuais
tinham como pano de fundo embates ideológicos,
hoje as disputas girariam basicamente em torno de
divergências metodológicas. A discussão em torno
do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – cujo
ranking divulgado este ano mostra um ligeiro avanço
da pontuação do Brasil, embora o país continue na 75ª
colocação – não poderia fugir à regra.
Criado pelos economistas Mahbub ul Haq e Amartya Sen
e calculado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud), o Índice de Desenvolvimento
Humano, ao longo dos anos, vem recebendo uma série
de críticas da comunidade científica internacional.
Críticas metodológicas, por pressuposto. Baseado
em três dimensões fundamentais do desenvolvimento
humano, o IDH combina indicadores socioeconômicos,
relacionados à renda (medida pelo Produto Interno Bruto
per capita), à saúde (entendida como a capacidade de
se levar uma vida longa e saudável, expressa pela
expectativa de vida ao nascer) e à educação (medida
pela alfabetização da população acima de 15 anos
associada às taxas de matrícula do ensino fundamental
ao superior).
(Jornal do Brasil, Editorial, 7/10/2009)

a) A expressão “arrefecimento” (ℓ. 1) está sendo empregada com o sentido de aquecimento, fortalecimento.
b) O cálculo do IDH leva em consideração índices relativos
à renda, à saúde e à educação no país.
c) Pelos sentidos do texto, percebe-se que há unanimidade
na comunidade científica internacional quanto à
correção da metodologia adotada para determinar o
Índice de Desenvolvimento Humano.
d) No meio acadêmico, os atuais embates ideológicos
passam ao largo das divergências metodológicas.
e) A palavra “celeumas”(ℓ.4) está sendo empregada com
o sentido de consenso.

5
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11- Assinale a justificativa correta para o emprego de vírgula.

a) A expressão “No entanto”(ℓ.8) estabelece, no texto,
uma relação de comparação.

A economia real nos Estados Unidos e na Europa segue
em compasso de espera. Isso significa que o produto e o
emprego seguem em declínio, (1) mas a uma velocidade
menor.
Seja como for, as injeções de liquidez, os programas de
compra de ativos podres,(2) as garantias oferecidas pelas
autoridades e a capitalização das instituições financeiras
não fizeram pouco. Além de construir um piso para a
deflação de ativos, as intervenções de provimento de
liquidez suscitaram,(3) diriam os keynesianos,(3) um
movimento global no interior da circulação financeira. O
inchaço da circulação financeira teve efeitos mesquinhos
sobre a circulação industrial,(4) ou seja,(4) sobre a
movimentação do crédito e da moeda destinada a
impulsionar a produção e o emprego.
Observa-se,(5) no entanto,(5) um rearranjo dentro do
estoque de riqueza que responde aos preços esperados
dos ativos “especulativos” por parte dos investidores
que sobreviveram ao colapso da liquidez. Agarrados aos
salva-vidas lançados com generosidade pelo gestor em
última instância do dinheiro — esse bem público objeto
da cobiça privada — os senhores da finança tratam de
restaurar as práticas e operações de “normalização dos
mercados”, isto é, aquelas que levaram à crise.

b) O emprego do subjuntivo em “aumente”(ℓ.10) e em
“diminua”(ℓ.11) justifica-se por se tratar de fatos de
realização garantida.
c) A expressão “Enquanto isso”(ℓ.12) estabelece no texto
uma relação de condição.
d) A palavra “invencionice”(ℓ.16) está sendo empregada
no sentido de iniciativa rotineira, previsível.
e) O emprego do futuro do pretérito em “estimularia”
(ℓ.16) indica um acontecimento futuro em relação a um
ato passado que se configura no fato relacionado aos
termos “Qualquer invencionice”.
13- Em relação à função do “se”, assinale a opção correta.
A queda de rentabilidade das exportações se agrava(1)
a cada dia em razão da valorização do real. Tudo indica
que a moeda nacional deve continuar a se valorizar(2) e
o Banco Central (BC), apesar das suas intervenções cada
vez maiores, está impotente diante dessa valorização, que
torna mais difícil a exportação e favorece a importação,
ameaçando o crescimento da indústria nacional. O governo
se mostra(3) incapaz de encontrar um modo de compensar
esse efeito.
Está-se(4) observando também uma queda no quantum
das exportações de manufaturados, de 17,4% nos sete
primeiros meses do ano, junto com uma queda de preços
de 5,5%, enquanto nos produtos básicos um aumento de
6,5% no quantum correspondeu a uma queda de 16,1% nos
preços.
Não se pode(5) pensar que o fluxo de dólares possa
diminuir nos próximos anos e, assim, criar um ambiente
muito favorável a uma desvalorização, pois os Investimentos
Diretos Estrangeiros devem crescer, a Bolsa de Valores
acompanhará a melhora da economia e a produção de
petróleo, apesar da criação de um fundo especial, aumentará
as receitas.

(Luiz Gonzaga Beluzzo, adaptado do Valor Econômico de 14 de outubro
de 2009)

a) (1) A vírgula separa oração coordenada assindética.
b) (2) A vírgula separa elementos de mesma função
sintática componentes de uma enumeração.
c) (3) As vírgulas isolam uma expressão apositiva.
d) (4) As vírgulas
conclusiva.

isolam

conjunção

coordenativa

e) (5) As vírgulas isolam conjunção subordinativa
concessiva intercalada na oração principal.
12- Em relação aos elementos do texto, assinale a opção
correta.

5

10

15

(O Estado de S. Paulo, Editorial, 14/10/2009)

a) (1) Indica voz passiva analítica.
b) (2) Indica sujeito indeterminado.

Um ano após o agravamento da crise financeira, o
Brasil tem mais de US$ 230 bilhões em reservas. Tanto
o Tesouro como grandes empresas voltaram a lançar
títulos no exterior, com sucesso. A valorização do real
se tornou, então, um fenômeno inevitável, que reflete o
enfraquecimento do dólar no mercado internacional e o
fluxo positivo de capitais no país.
No entanto, dado o ritmo de crescimento projetado para
o ano que vem, o mais provável é que a demanda por
importações aumente e a pressão em favor do real
diminua.
Enquanto isso, além de uma paulatina liberalização
do câmbio, o que pode ser feito no curto prazo é a
continuidade da acumulação de reservas cambiais, com
o Banco Central comprando no mercado excedentes de
divisas. Qualquer invencionice só estimularia operações
especulativas no câmbio, que acabariam provocando uma
valorização ainda mais indesejável da moeda nacional.

c) (3) Funciona como objeto indireto.
d) (4) Indica voz reflexiva.
e) (5) Indica sujeito indeterminado.

(O Globo, Editorial, 14/10/2009, adaptado.)
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b) Atendidos os preceitos gramaticais, é uma construção
alternativa para a oração “a que cada um tinha direito”
(ℓ.4-5): a qual cada um de nós tínhamos direito.

14- Assinale a opção que apresenta proposta de substituição
correta de palavra ou trecho do texto.

5

10

Há sociedades que têm a vocação do crescimento,
mas sem a vocação da espera. E a resultante, quando
não é inflação ou crise do balanço de pagamentos, é
uma só: juros altos.
O conflito entre as demandas do presente vivido e as
exigências do futuro sonhado é um traço permanente
da condição humana. Evitar excessos e inconsistências
dos dois lados é um dos maiores desafios em qualquer
sociedade. No afã de querer o melhor de dois mundos,
o grande risco é terminar sem chegar a mundo algum: a
cigarra triste e a formiga pobre.

c) São duas formas corretas de substituição do segmento
“pode ser tomada como”(ℓ.6): pode suscitar; pode ser
comparada a.
d) Como o verbo da primeira oração do texto é impessoal,
não há expressão que exerça a função de sujeito, o que
não acarreta prejuízo semântico nem sintático para o
parágrafo, porque, no período seguinte, é explicitado o
fato narrado pelo autor do texto.
e) São exemplos de expressões empregadas no texto
com sentido denotativo e conotativo, respectivamente:
“os ministros da Fazenda” (ℓ.14) e “morte do dragão
inflacionário”(ℓ.17).

(Texto adaptado de Eduardo Giannetti. O valor do amanhã: ensaio
sobre a natureza dos juros. São Paulo: Companhia das Letras, 2005)

16- Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de Luiz
Gonzaga Beluzzo, Valor Econômico de 14 de outubro de
2009. Assinale a opção que apresenta erro gramatical.

a) “Há”(ℓ.1) por “Existe”.
b) “que têm a vocação do crescimento”(ℓ.1) por “cuja
vocação de crescimento”.

a) Os movimentos observados no interior da circulação
financeira, em si mesmos, não prometem à economia
global uma recuperação rápida e brilhante, mas
indicam que os mercados não temem a formação de
novas bolhas de ativos nos mercados emergentes.

c) “No afã de querer”(ℓ.9) por “No equívoco de visar”.
d) “E a resultante, quando não é”(ℓ.2 e 3) por “E se caso a
resultante não seja”.
e) “mas sem a vocação da espera”(ℓ.2) por “mas não, a
da espera”.

b) Diante do frenesi que ora turbina as bolsas, as
moedas dos emergentes e as commodities não faltam
prognósticos que anunciam o fim da crise e preconizam
uma recuperação rápida da economia global, liderada
pelos emergentes.

15- Com relação a aspectos semânticos e sintáticos do texto,
assinale a opção correta.

5

10

15

20

c) Nas circunstâncias atuais, a realocação de carteiras
favorecem as bolsas, as moedas dos emergentes e as
commodities, enquanto o dólar segue uma trajetória
de declínio, depois da valorização observada nos
primeiros meses de crise.

Aconteceu poucos dias após o início do governo Collor,
a partir do congelamento dos depósitos bancários.
Estávamos na longa e irritante fila de um grande banco,
em busca da minguada nota de cinquenta a que cada
um tinha direito.
Uma fila pode ser tomada como um exercício de
psicologia comparada. Se, por absurdo, uma fila assim
tivesse de ser formada em um banco americano,
aposto que nela reinaria a frustração controlada e a
incomunicação. A cena no banco brasileiro era diferente.
Quase todos conversavam animadamente, irmanados
na dor de ver seu dinheiro distanciar-se para, quem
sabe, não mais retornar.
Havia os ministros da Fazenda, que mediam as
possibilidades incertas de recuperar os depósitos, havia
os conformados, que aceitavam tudo, se esse fosse o
preço a ser pago pela morte do dragão inflacionário.
Havia os que ficavam especulando sobre as alternativas
que poderiam ter adotado para escapar ao sequestro.
A opção mais aceita punha nas nuvens o português
dono de padaria. Ele, sim, fizera o certo, guardando seu
dinheiro debaixo do colchão.

d) No rol de vencedores da batalha contra a depressão
global, figuram, em posição de respeito, a China, a Índia
e o Brasil, cada qual com suas forças e fragilidades.
e) Entre as fragilidades, sobressaem a pressão para
valorização das moedas nacionais e as ações de
esterilização dos governos, com efeitos indesejáveis
sobre a dinâmica da dívida pública dos países
receptores da “chuva de dinheiro externo”.

(Boris Fausto. Memória e História. São Paulo: Graal Ltda., 2005)

a) Atendidas as prescrições gramaticais, o 2o período do
2o parágrafo assim poderia ser reescrito: Aposto que,
se, por absurdo, tal fila tivesse sido formada em um
banco dos Estados Unidos, teriam, nela, reinado a
frustração controlada e o silêncio.

Cargo: Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil - ATRFB - 2009
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19- Assinale a opção em que o trecho do texto de Emir
Sader (A nova toupeira: os caminhos da esquerda
latino-americana) foi transcrito com correção gramatical.

17- Assinale a opção que corresponde a erro gramatical.
O IDH é um índice que, pela simplicidade, se (1)
disseminou mundialmente, tornando-se (2) um
parâmetro de avaliação de políticas públicas na área
social, o que não é pouco, levando-se em consideração
que há respaldo científico.
No entanto, para além das filigranas metodológicas, é
preciso não se perder (3) de vista o ponto fundamental
do IDH, que é medir a qualidade de vida para além
de indicadores econômicos. Nesse sentido, ele é
uma bem-sucedida alternativa ideológica do indicador
puro e simples do Produto Interno Bruto, no qual (4)
pode camuflar o real nível de bem-estar da maioria da
população. Com o IDH, medir desenvolvimento humano
passou a ser tão ou mais importante que aferir (5) o mero,
e às vezes enganador, desenvolvimento econômico.

a) Atualmente, as alternativas de contraposição a
hegemonia enfrentam os dois pilares centrais do
sistema dominante: o modelo neoliberal e a hegemonia
imperial estadunidense. É no confronto com aqueles
que se tem de medir o processo de construção de
“outro mundo possível”, para se analisar seus avanços,
revezes, obstáculos e perspectivas.
b) De certa maneira, pode-se resumir os eixos que
articulam o poder atual no mundo à partir de três
grandes monopólios: o das armas, o do dinheiro e o
da palavra. O primeiro reflete a política de militarização
dos conflitos, em que os Estados Unidos acreditam
dispor de superioridade inquestionável.

(Jornal do Brasil, Editorial, 7/10/2009, adaptado.)

c) A região tem-se mostrado refratária a política de
guerra infinita promovida pelos Estados Unidos.
Internamente, a Colômbia, epicentro regional da política
estadunidense, permanece isolada. No entanto, em
seu conjunto, a América Latina produziu espaços de
autonomia relativa no tocante a hegemonia econômica
e política dos Estados Unidos, o que a torna o elo mais
frágil da cadeia neoliberal no século XXI.

18- Assinale o trecho do texto adaptado de Maria Rita Kehl
(O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São
Paulo: Boitempo, 2009) em que, na transcrição, foram
plenamente atendidas as regras de concordância e
regência da norma escrita formal da Língua Portuguesa.

d) O terceiro trata-se do monopólio da mídia privada no
processo – profundamente seletivo e antidemocrático
– de formação da opinião pública. Palco inicial
da implantação do modelo neoliberal e sua vítima
privilegiada, a América Latina passa por uma espécie de
ressaca do neoliberalismo, com governos que rompem
com o modelo e com outros que buscam readequações
que lhe permitam não sucumbir com ele.

a) (1)
b) (2)
c) (3)
d) (4)
e) (5)

a) Paradoxalmente, as mesmas inovações tecnológicas
destinadas a nos poupar o tempo de certas tarefas
manuais e aumentar o tempo ocioso vem produzindo
um sentimento crescente de encurtamento à
temporalidade. Tal sentimento talvez esteja relacionado
com o encolhimento da duração.

e) O segundo retrata a política neoliberal de mercantilização de todas as relações sociais e dos recursos
naturais, que tem buscado produzir um mundo em que
tudo tem preço, tudo se vende, tudo se compra e cuja
utopia são os grandes centros de compras.

b) A vivência contemporânea da temporalidade é
dominada por um subproduto das ideologias da
produtividade, às quais reza que se devem aproveitar,
ao máximo, cada momento da vida.

20- Assinale o trecho do texto adaptado de Boris Fausto
(Memória e História) em que, na transcrição, foram
plenamente atendidas as regras de pontuação.

c) Desligado do frágil fio que ata o presente à experiência
passada, voltado, sofregamente, para o futuro, o
indivíduo sofre com o encurtamento da duração. Assim,
desvalorizam-se o tempo vivido e o saber que sustenta
os atos significativos da existência.

a) Em uma fila no banco, na época em que, no Brasil,
houve congelamento dos depósitos bancários, uma
jovem, de traços orientais, permanecia calada e,
aparentemente, atenta aos movimentos de todos,
como se a qualquer momento, alguém pudesse passar
à sua frente.

d) Segundo Bergson, a duração se mede pela sensação
de continuidade entre o instante presente, o passado
imediato e o futuro próximos; no entanto, nada indica
que o registro psíquico dessas duas formas do tempo
que alongam o presente devam limitar-se em curtos
períodos antes e depois do brevíssimo instante.

b) Pensei, ainda, em lembrá-la de que, por outro lado, a
experiência dos japoneses no Brasil estava longe de
representar um desastre. No entanto, bastou olhar
para a neta do sol nascente e, logo, perceber que ela
se transportara para outras esferas, alheia à fila e a
tudo o mais que a rodeava.

e) Talvez a medida do transcorrer do tempo não individual
não se assemelhe com o desenrolar de um fio, mas
do tecer de uma rede que abriga e embala um grande
número de pessoas ligado entre si pela experiência.
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d) Tentei esboçar um discurso sociológico, ponderando,
que os imigrantes japoneses localizados na costa do
Pacífico, tinham atravessado momentos adversos,
especialmente, no curso da Segunda Guerra Mundial,
quando muitos deles foram transferidos para campos
de confinamento no meio-oeste americano.

22- De acuerdo con el texto, el monto de los incumplimientos
tributarios:

e) De repente, sua voz se ergueu enigmática: “A culpa de
tudo isso é do meu avô.” Nos segundos seguintes, a
melhor hipótese que me passou pela cabeça, foi a de
um avô conservador, aconselhando a neta a poupar,
em vez de gastar, apoiado em uma versão japonesa
da fábula da cigarra e da formiga.

d) es mayor que el ingreso esperado con el alza de
impuestos.

a) es similar al del ejercicio anterior.
b) está en vía ejecutiva.
c) tiene garantías de cobrarse.

e) ha menguado en lo que va de año.
23- Según el texto, la baja de los ingresos:
a) se deriva de las medidas cautelares.
b) es fruto de una fiscalización ineficiente.

Atenção!

c) alcanza los 37 mil millones de euros.

Somente responda as questões do idioma
ESPANHOL se este tiver sido sua opção, quando
de sua inscrição.

d) es semejante a la del año fiscal 2008.
e) se debe a la debilidad de la actividad.
Ecuador busca repatriar USD 500 millones

ESPANHOL

Ecuador repatriaría la próxima semana 500 millones de
dólares de sus reservas internacionales de corto plazo,
como parte de las medidas que anunció para enfrentar
el embate de la crisis global, informó hoy la ministra de
Finanzas, Elsa Viteri.

Hacienda acelera los embargos preventivos para
cobrar las deudas
La recesión somete a las arcas del Estado a un doble
perjuicio: los ingresos caen por la atonía de la actividad
y, a la vez, los incumplimientos tributarios se disparan.
El Ministerio de Economía y Hacienda de España admite
que esa deuda está creciendo y se propone extremar las
medidas para intentar cobrarla. La necesidad es acuciante:
en un año en que el Gobierno prevé ingresar como mínimo
40.000 millones de euros menos de lo que proyectó
inicialmente, cada euro recaudado cuenta.

Ecuador, el socio más pequeño de la OPEP, anunció en
agosto pasado que repatriará 1 600 millones de dólares de
la reserva internacional para aumentar el crédito productivo
e irrigar dinero a la inversión. Esa decisión en relación con
el dinero depositado en financieras del exterior, que a
mediados de agosto se ubicó en 4 000 millones de dólares,
fue justificada por el Gobierno con el argumento de que
con su economía dolarizada desde el 2000 no se requiere
de reservas y se constituyen en ahorro nacional.

Entre enero y agosto de este año se han adoptado
medidas cautelares por valor de 753 millones, cantidad
24% superior a la de todo el ejercicio 2008, según datos
de la Agencia Tributaria (AT), que tiene 37.000 millones de
deuda pendiente, con datos a 31 de julio. De esa cantidad,
una deuda de algo más de 12.000 millones cuenta con
algún tipo de garantía para ser cobrada. La más incierta es
la que está en vía ejecutiva (Hacienda intenta ya adoptar
medidas como el embargo para cobrarla) y la que figura
en periodo de notificación (la fase previa). Ambas partidas
suman casi 16.000 millones hasta final de julio. Sólo con
recuperar esas cantidades, el fisco ingresaría más dinero
que con la subida de impuestos aprobada para 2010, que
se acerca a 11.000 millones.

La economía del país, productor de petróleo, banano y
flores y con 14 millones de habitantes, se contrajo un 1,06
por ciento en el segundo trimestre del 2009, frente a una
expansión de un 8,28 por ciento en el mismo lapso del
2008.
(El Universal, 16.10.09)

24- En el texto se dice que el gobierno ecuatoriano ha
decido:
a) invertir recursos en sus reservas internacionales.
b) inyectar dinero en la economía.
c) repatriar sus reservas externas.

(Elpais.es, 12.10.09 (Texto adaptado)

d) expandir sus recursos financieros en un 8,28%.

21- En el texto se dice que los cofres públicos españoles:

e) destinar fondos foráneos al sector productivo.

a) sufren pérdidas.

25- De acuerdo con el texto, el regreso de fondos depositados
en el extranjero:

b) son independientes del sistema tributario.
c) se destinan al pago de deudas del Estado.

a) lo justifica el uso oficial de la moneda estadounidense.

d) están inmunes a la depresión.

b) busca fortalecer al país en la OPEP.

e) recibirán recursos de 40 mil millones de euros.

c) desincentiva el producto interno bruto.
d) reduce las reservas y el ahorro nacional.
e) se explica por la expansión de la economía local.
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Comercio Chile-China

26- Según el texto, la economía ecuatoriana:
a) recibirá recursos extranjeros.

De acuerdo a un informe de Aduanas, China se consolidó
como el principal destino de las exportaciones chilenas con
embarques por US$ 8.257 millones –en un intercambio
bilateral de US$ 11.881 millones– y el único de los socios
comerciales hacia donde nuestros envíos crecieron (6,3%)
durante los primeros nueve meses de este año (los envíos
totales menguaron un 35%). El incremento registrado en
los embarques al gigante asiático fue muy superior a las
caídas entre 20% y 68% anotadas en el resto de los países
con los que Chile mantiene intercambio comercial, incluso
socios tan importantes como la Unión Europea, Aladi y
Nafta, destinos a los que Chile exportó productos por un
monto menor a US$ 6.700 millones.

b) se dolarizará.
c) se ha recuperado este año.
d) intenta capear la crisis global.
e) encogió un 8,28% el año pasado.
Gobierno no se muestra seguro
Ni el propio Gobierno está seguro de que una rebaja en
las tasas de interés –actualmente en 4% –pueda contribuir
a frenar la acentuada revaluación (más del 18,8% en
los últimos meses) que afecta a varios sectores de la
economía.

Las exportaciones chilenas a Estados Unidos cayeron un
32% al pasar de US$ 6.625 millones a US$ 4.495 millones;
mientras los envíos a Japón bajaron 45% de US$ 3.493
millones a US$ 1.501 millones. En relación a Europa, el
informe de Aduanas mostró que la cantidad embarcada
también disminuyó en los primeros nueve meses del año
(49%) respecto del mismo lapso de 2008, debido a la
disminución de los envíos a Italia y Holanda.

Los empresarios achacan al actual nivel de las tasas de
interés parte de la galopante apreciación del peso que
le resta competitividad a las exportaciones colombianas.
Consideran que esta diferencia de intereses está
propiciando el ingreso de los llamados capitales golondrinas
(de poca duración en la economía) que están debilitando
el dólar.
El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga no se mostró
muy seguro de que el pretendido recorte sea una buena
decisión en los actuales momentos en que la inflación
sigue cediendo. Admitió, sin embargo, que con las medidas
adoptadas “hemos evitado que se revalúe “ el dólar.

(Diario Financiero, 20.10.09 (texto adaptado)

29- En el texto se dice que las exportaciones chilenas:
a) se han reducido a US$ 6.700 millones.
b) rebasan las expectativas para el período.

(Elespectador.com 19.10.09)

c) tuvieron un alza de 35%.

27- Según el texto, en materia de tasas de interés, los
empresarios colombianos:

d) se han diversificado.
e) sólo crecieron hacia un destino.

a) abogan por la apreciación.

30- De acuerdo con el texto, en el informe de Aduanas se dice
que:

b) muestran inseguridad.
c) discrepan del gobierno.

a) el intercambio con China creció en ambas direcciones.

d) relacionan los tipos con la inflación.

b) los envíos a Estados Unidos se redujeron al 32%.

e) están conformes.

c) Europa es la que compró menos productos chilenos.

28- En el texto se dice que las tasas de interés que se practican
actualmente:

d) las exportaciones totales de Chile se contrajeron.
e) el comercio exterior chileno da señales de
recuperación.

a) elevan la cotización del dólar.
b) perjudican las exportaciones.
c) deben mantenerse.
d) impiden la apreciación del peso.
e) acentúan la inflación.
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23- The phrase “stopped short of” in paragraph 1 means

Atenção!

a) made short work of.

Somente responda as questões do idioma INGLÊS
se este tiver sido sua opção, quando de sua
inscrição.

b) took a short cut to.
c) halted in its tracks over.
d) went over the top in.

INGLÊS
Your answers to questions 21-24 must be based on the
text below.

e) did not go so far as.
24- The most suitable headline for this text would be
a) BRICs attack the falling dollar.

In June this year, the BRICs, the world’s newest economic
grouping, ended their first major summit by calling for a
stable, predictable and more diversified international
monetary system. But the leaders of Brazil, Russia, India
and China, stopped short of criticising the world’s dominant
currency, the US dollar. The group repeated calls for a
bigger say in the global financial system through greater
representation at major institutions, such as the World
Bank.

b) BRICs summit advocates financial stability.
c) Emerging nations seek to set up new financial union.
d) BRICs in disarray over financial crisis.
e) Nations favour increased powers for the World Bank.
Your answers to questions 25-30 must be based on the
text below entitled “Brazil boosts the dollar”.
Brazil boosts the dollar

But the final statement issued by the leaders made no
reference to developing new reserve currencies to challenge
the dollar, which Russia had called for at a separate event
earlier in the day.

How long can the run on the dollar continue? Last
year’s dollar slump, with its attendant rise in commodity
prices, ended when the market put paid to it. This time
governments are attempting to slow it down. But it is not,
as widely expected, the US government that is doing
this. Instead, the Canadian dollar dropped sharply on
Tuesday after the Bank of Canada issued a warning over
the currency’s recent strength. Brazil’s government went
further, imposing capital controls to stop the real gaining
at the dollar’s expense. Other countries, it appears, have
more to lose from a weak dollar than the US does.

Analysts say that as the global recession bites, the four Bric
nations are showing a growing willingness to work together.
One expert claimed the significance of the summit would
be political rather than economic.
(BBC News 16/6/09, adapted)

21- According to the text, at a meeting in June, the leaders of
the BRICs agreed on the need to

Perhaps as a result, there was a day’s pause in the
trade that has seen the dollar hit 14-month lows while oil,
denominated in dollars, briefly hit $80 a barrel before falling.
Brazil’s imposition of a 2 per cent tax on capital inflows, to
both stocks and bonds, showed strong intent. This move
brought the real, which has risen 54.5 per cent against the
dollar since its nadir, down by 3.8 per cent. The Bovespa
stock index, which has tripled since its low, fell 7.5 per cent
in dollar terms at one point.

a) play a more influential role in the international financial
order.
b) prevent recession biting their economies.
c) seek joint representation at institutions such as the
World Bank.
d) stop using the dollar as their reserve currency.
e) tone down the radical positions of Russia and China.
22- One effect of the global financial crisis, according to the
text, will be to cause

Brazil evidently fears that an overpriced real could endanger
its recovery. Other exporters will be watching closely.

a) Brazil, Russia, India and China to be known as the
BRICs.

(Source: the Financial Times October 20- www.ft.com, adapted)

b) a fragmentation of international reserve currencies.

25- The title of the article suggests that the Brazilian
government

c) increasing reliance on the dollar as the reserve
currency.

a) intends to promote the value of the dollar.

d) the BRICs to seek closer cooperation as a group.

b) is behaving imprudently.

e) a challenge to the significance of the BRICs as a
group.

c) has taken action to deflate the dollar.
d) has decided to shun the dollar.
e) is concerned about the over-valued dollar.
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RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

26- According to the text, last year the US currency

31- A afirmação: “João não chegou ou Maria está atrasada”
equivale logicamente a:

a) first rose, then fell when commodity prices were
slashed.
b) outstripped both the Canadian dollar and the Brazilian
real.

a) Se João não chegou, Maria está atrasada.
b) João chegou e Maria não está atrasada.

c) remained stable, despite fears of a market crisis.

c) Se João chegou, Maria não está atrasada.

d) first fell, then stabilized after commodity prices went
up.

d) Se João chegou, Maria está atrasada.
e) João chegou ou Maria não está atrasada.

e) remained unaffected by the financial crisis.

32- Uma escola para filhos de estrangeiros oferece cursos
de idiomas estrangeiros para seus alunos. Em uma
determinada série, 30 alunos estudam francês, 45
estudam inglês, e 40, espanhol. Dos alunos que estudam
francês, 12 estudam também inglês e 3 estudam também
espanhol. Dos alunos que estudam inglês, 7 estudam
também espanhol e desses 7 alunos que estudam inglês
e espanhol, 3 estudam também francês. Por fim, há 10
alunos que estudam apenas alemão. Não sendo oferecidos
outros idiomas e sabendo-se que todos os alunos dessa
série devem estudar pelo menos um idioma estrangeiro,
quantos alunos dessa série estudam nessa escola?

27- Compared to Canada, according to the text, Brazil
a) showed more impressive signs of financial recovery.
b) intervened to protect its own currency.
c) took more drastic action to stem the fall in the dollar.
d) gave sharp warning over rising oil prices.
e) watched the Canadian dollar rise with mild optimism.
28- The writer claims that Canada and Brazil both appeared to
show
a) little concern about the falling value of the dollar.
b) more concern than the US over the weakness of the
dollar.

a) 96.

c) a benevolent desire to help the US in times of crisis.

c) 125.

d) an urge to promote the value of their own currencies.

d) 115.

e) a short-term desire to boost prices on their stock
markets.

e) 106.

b) 100.

33- Duas estradas retas se cruzam formando um ângulo de
90 graus uma com a outra. Qual é o valor mais próximo
da distância cartesiana entre um carro que se encontra na
primeira estrada, a 3 km do cruzamento e outro que se encontra na outra estrada a 4 km do mesmo cruzamento?

29- The result of the new Brazilian tax on investments was
a) a rise of 54.5% in the value of the dollar.
b) a fall of 2% on the Brazilian stock market.
c) a drop of 7.5% in the dollar against the real.

a) 5 km.

d) an increase to $80 in the price of a barrel of oil.

b) 4 km.

e) a decrease of 3.8% in the value of the real.

c) 4 2 km.

30- The cause of Brazilian government action, according to
the text, is concern

d) 3 km.

a) about aggressive action by other exporting countries.

e)

b) that there could be a dangerous run on its stock
market.

5 2 km.

34- Em uma superfície plana horizontal, uma esfera de 5 cm
de raio está encostada em um cone circular reto em pé
com raio da base de 5 cm e 5 cm de altura. De quantos
cms é a distância entre o centro da base do cone e o ponto
onde a esfera toca na superfície?

c) to keep pace with Canada in attacking the US
currency.
d) that its economic recovery could be harmed by an
over-priced real.

a) 5.

e) to avoid the overheating of its economy in the short
term.

b) 7,5.
c) 5 + 5 2 / 2.
d) 5 2 .
e) 10.
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35- Para acessar a sua conta nos caixas eletrônicos de determinado banco, um correntista deve utilizar sua senha
constituída por três letras, não necessariamente distintas,
em determinada sequência, sendo que as letras usadas
são as letras do alfabeto, com exceção do W, totalizando
25 letras. Essas 25 letras são então distribuídas aleatoriamente, três vezes, na tela do terminal, por cinco teclas,
em grupos de cinco letras por tecla, e, assim, para digitar
sua senha, o correntista deve acionar, a cada vez, a tecla
que contém a respectiva letra de sua senha. Deseja-se
saber qual o valor mais próximo da probabilidade de ele
apertar aleatoriamente em sequência três das cinco teclas
à disposição e acertar ao acaso as teclas da senha?

39- Sejam X, Y e Z três pontos distintos de uma reta. O
segmento XY é igual ao triplo do segmento YZ. O segmento
XZ mede 32 centímetros. Desse modo, uma das possíveis
medidas do segmento XY, em centímetros, é igual a:
a) 27
b) 48
c) 35
d) 63
e) 72
40- Em um determinado período de tempo, o valor do dólar
americano passou de R$ 2,50 no início para R$ 2,00
no fim do período. Assim, com relação a esse período,
pode-se afirmar que:

a) 0,001.
b) 0,0001.
c) 0,000125.

a) O dolar se desvalorizou 25% em relação ao real.

d) 0,005.

b) O real se valorizou 20% em relação ao dólar.

e) 0,008.

c) O real se valorizou 25% em relação ao dólar.
d) O real se desvalorizou 20% em relação ao dólar.

36- Obtenha o valor mais próximo da variância amostral da
seguinte distribuição de frequências, onde x i representa o
i-ésimo valor observado e f i a respectiva frequência.

e) O real se desvalorizou 25% em relação ao dólar.
DIREITO:

xi 5 6 7 8 9
fi 2 6 6 4 3

CONSTITUCIONAL
41-Assinale a única opção correta.

a) 1,429.

a) Todo o poder emana do povo, que o exerce apenas
por meio de representantes eleitos, nos termos da
Constituição Federal.

b) 1,225.
c) 1,5.
d) 1,39.

b) A República Federativa do Brasil não adota nas suas
relações internacionais o princípio da igualdade entre
os Estados.

e) 1, 4.
37- Três amigas participam de um campeonato de arco e
flecha. Em cada tiro, a primeira das amigas tem uma
probabilidade de acertar o alvo de 3/5, a segunda tem
uma probabilidade de acertar o alvo de 5/6, e a terceira
tem uma probabilidade de acertar o alvo de 2/3. Se cada
uma das amigas der um tiro de maneira independente dos
tiros das outras duas, qual a probabilidade de pelo menos
dois dos três tiros acertarem o alvo?

c) A lei poderá exigir autorização do Estado para a
fundação de sindicato, devendo, ainda, ser efetuado o
registro no órgão competente.
d) A Constituição Federal de 1988 não previu os direitos
sociais como direitos fundamentais.
e) Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo
e Executivo, a prerrogativa de formular e executar
políticas públicas, cabe, no entanto, ao Poder Judiciário
determinar, ainda, que, em bases excepcionais,
especialmente nas hipóteses de políticas públicas
definidas pela própria Constituição, sejam estas
implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes,
cuja omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia
e a integridade de direitos sociais impregnados de
estatura constitucional.

a) 90/100
b) 50/100
c) 71/100
d) 71/90
e) 60/90
38- O modelo de regressão linear múltipla Y= α + βX + γZ + ε
é ajustado às observações Yi, Xi e Zi, que constituem uma
amostra aleatória simples de tamanho 23. Considerando
que o coeficiente de determinação calculado foi R2 = 0,80,
obtenha o valor mais próximo da estatística F para testar
a hipótese nula de não-existência da regressão.
a) 84
b) 44.
c) 40. .
d) 42.
e) 80.
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42- Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinale
a única opção correta.

e) Segundo entendimento atual do Supremo Tribunal
Federal, a prisão civil por dívida pode ser determinada
em caso de descumprimento voluntário e inescusável
de prestação alimentícia e também na hipótese de
depositário infiel.

a) A lei penal pode retroagir para beneficiar ou prejudicar

o réu.
b) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado,
em caso de crime comum, praticado antes ou depois
da naturalização.
c) A Constituição Federal proíbe a aplicação de pena de
morte em caso de guerra declarada.
d) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado,
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação
do perdimento de bens ser, nos termos da lei,
estendidas aos sucessores e contra eles executadas,
até o limite do valor do patrimônio transferido.
e) É cabível a extradição de estrangeiro por crime político.

45- Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinale
a única opção correta.
a) A impetração do mandado de segurança coletivo por
entidade de classe em favor dos associados depende
da autorização destes.
b) É cabível habeas corpus contra decisão condenatória
a pena de multa.
c) É cabível habeas corpus contra a imposição da pena
de perda da função pública.
d) Comissão Parlamentar de Inquérito não pode decretar
a quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico do
investigado.
e) Apesar de o art. 5o, caput, da Constituição Federal
de 1988 fazer menção apenas aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes, pode-se afirmar que os
estrangeiros não-residentes também podem invocar a
proteção de direitos fundamentais.

43- Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinale
a única opção correta.
a) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado
por partido político que não tenha representação no
Congresso Nacional, desde que, no entanto, tenha
representação em Assembléia Legislativa Estadual ou
em Câmara de Vereadores Municipal.
b) As Comissões Parlamentares de Inquérito podem
determinar a interceptação de comunicações telefônicas
de indivíduos envolvidos em crimes graves.
c) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado.
d) Pessoas jurídicas de direito público não podem ser
titulares de direitos fundamentais.
e) Qualquer pessoa física é parte legítima para propor
ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio
público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus
da sucumbência.

46- Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinale
a única opção correta.
a) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do
Congresso Nacional, em turno único, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais.
b) A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado
ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à
cessação da continuidade ou da permanência.
c) A Constituição Federal de 1988 previu expressamente
a garantia de proteção ao núcleo essencial dos direitos
fundamentais.
d) Quanto à delimitação do conteúdo essencial dos direitos
fundamentais, a doutrina se divide entre as teorias
absoluta e relativa. De acordo com a teoria relativa, o
núcleo essencial do direito fundamental é insuscetível
de qualquer medida restritiva, independentemente das
peculiaridades que o caso concreto possa fornecer.

44- Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinale
a única opção correta.

e) O direito fundamental à vida, por ser mais importante
que os outros direitos fundamentais, tem caráter absoluto, não se admitindo qualquer restrição.

a) O defensor do indiciado não tem acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado pela polícia judiciária.
b) A garantia da irretroatividade da lei, prevista no texto
constitucional, não é invocável pela entidade estatal
que a tenha editado.
c) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial ou da autoridade policial competente.
d) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas,
em locais abertos ao público, desde que não frustrem
outra reunião anteriormente convocada para o mesmo
local, sendo exigida, no entanto, autorização prévia da
autoridade competente.
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c) As violações a direitos fundamentais não ocorrem
somente no âmbito das relações entre o cidadão e o
Estado, mas igualmente nas relações travadas entre
pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os
direitos fundamentais assegurados pela Constituição
vinculam diretamente não apenas os poderes
públicos, estando direcionados também à proteção dos
particulares em face dos poderes privados.

ADMINISTRATIVO
51- Marque a opção incorreta.
a) A expressão Administração Pública , em sentido estrito,
compreende, sob o aspecto subjetivo, apenas os órgãos
administrativos e, sob o aspecto objetivo, apenas a função
administrativa, excluídos, no primeiro caso, os órgãos
governamentais e, no segundo, a função política.
b) A expressão regime jurídico da Administração Pública é
utilizada para designar, em sentido amplo, os regimes de
direito público e de direito privado a que pode submeter-se
a Administração Pública.
c) Em decorrência do princípio da continuidade do serviço
público, há a impossibilidade, para quem contrata com
a Administração, de invocar a exceptio non adimpleti
contractus nos contratos que tenham por objeto a
execução de serviço público.
d) Por meio do princípio da tutela, a Administração Pública
direta fiscaliza as atividades dos seus entes, com o
objetivo de garantir a observância de suas finalidades
institucionais.
e) O abuso de poder pode ser definido, em sentido amplo, como
o vício do ato administrativo que ocorre quando o agente
público exorbita em suas atribuições (desvio de poder), ou
pratica o ato com finalidade diversa da que decorre implícita
ou explicitamente da lei (excesso de poder).

d) A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio
não inclui escritórios de advocacia.
e) É cabível a interceptação de comunicações telefônicas
por ordem judicial a fim de instruir processo administrativo disciplinar.
48- Sobre os direitos sociais, assinale a única opção correta.
a) A Constituição Federal de 1988 proíbe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezesseis
e qualquer trabalho a menores de quatorze anos.
b) É vedada a criação de mais de uma organização
sindical, em qualquer grau, representativa de categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial,
que será definida pelos trabalhadores ou empregadores
interessados, não podendo ser inferior à área de um
Estado Federado.
c) Os intervalos fixados para descanso e alimentação
durante a jornada de seis horas descaracterizam
o sistema de turnos ininterruptos de revezamento
previsto no texto constitucional.
d) A Constituição Federal de 1988 garante a igualdade de
direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício
permanente e o trabalhador avulso.
e) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a
partir do registro da candidatura a cargo de direção ou
representação sindical e, se eleito, ainda que suplente,
até o final do mandato, salvo se cometer falta grave
nos termos da lei.

52- Marque a opção incorreta.
a) O contrato de gestão, quando celebrado com organizações sociais, restringe a sua autonomia.
b) Quanto à estrutura das autarquias, estas podem ser
fundacionais e corporativas.
c) Os serviços sociais autônomos são entes paraestatais
que não integram a Administração direta nem a indireta.
d) Organização social é a qualificação jurídica dada a
pessoa jurídica de direito privado ou público, sem fins
lucrativos, e que recebe delegação do Poder Público,
mediante contrato de gestão, para desempenhar
serviço público de natureza social.
e) A Administração Pública, ao criar fundação de direito
privado, submete-a ao direito comum em tudo aquilo
que não for expressamente derrogado por normas de
direito público.

49- São cargos privativos de brasileiro nato:
a) Presidente da República, Senador, Deputado e Ministro
do Supremo Tribunal Federal.
b) Presidente do Senado Federal, Ministro do Superior
Tribunal Militar e Ministro de Estado da Defesa.
c) Presidente da República, Ministro do Supremo Tribunal
Federal e Ministro da Justiça.
d) Vice-Presidente da República, Ministro de Estado da
Defesa e Presidente da Câmara dos Deputados.
e) Vice-Presidente da República, Governador de Estado
e Diplomata.

53- O poder hierárquico e o poder disciplinar, pela sua
natureza, guardam entre si alguns pontos característicos
comuns, que os diferenciam do poder de polícia, eis que
a) a discricionariedade predominante nos dois primeiros
fica ausente neste último, no qual predomina o poder
vinculante.
b) entre os dois primeiros pode haver implicações
onerosas de ordem tributária, o que não pode decorrer
deste último.
c) o poder regulamentar predomina nas relações entre os
dois primeiros, mas não é exercido neste último.
d) os dois primeiros se inter-relacionam, no âmbito interno
da Administração, enquanto este último alcança
terceiros, fora de sua estrutura funcional.
e) não existe interdependência funcional entre os dois
primeiros, a qual é necessária neste último, quanto a
quem o exerce e quem por ele é exercido.

50- Sobre as competências da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, assinale a única opção correta.
a) Compete privativamente à União legislar sobre
vencimentos dos membros das polícias civil e militar
do Distrito Federal.
b) Compete privativamente à União legislar sobre direito
econômico.
c) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre trânsito e transporte.
d) Compete ao Município decretar o estado de sítio.
e) É constitucional a lei ou ato normativo estadual ou
distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e
sorteios, inclusive bingos e loterias.
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54- Em se tratando de permissão e concessão da prestação
de serviço público, ante o disposto na Lei n. 8.987/95,
marque a opção incorreta.

57- Na Administração Pública Federal, entre outros princípios
estabelecidos na Constituição (Título III, Capítulo VII, art. 37),
vigora o de que

a) Ocorrerá a caducidade da concessão caso a concessionária não cumpra as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos.
b) Caracteriza-se como descontinuidade do serviço a
sua interrupção em situação de emergência ou após
prévio aviso quando por inadimplemento do usuário,
considerado o interesse da coletividade.
c) O poder concedente poderá intervir na concessão,
com o fim de assegurar a adequação na prestação do
serviço.
d) Sempre que forem atendidas as condições do contrato,
considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.
e) Extinta a concessão, haverá a imediata assunção
do serviço pelo poder concedente que ocupará as
instalações e utilizará todos os bens reversíveis.

a) só por lei específica poderá ser criada autarquia, empresa
pública, sociedade de economia mista, o serviço social
autônomo e subsidiárias daquelas entidades.
b) é vedada a acumulação de todo e quaisquer cargos,
empregos e funções públicas, bem como de subsídios e
vencimentos com proventos de inatividade.
c) a administração fazendária e seus servidores fiscais
terão, dentro de sua área de competência e jurisdição,
precedência sobre os demais setores administrativos, na
forma da lei.
d) são nulas as contratações de compras, obras e serviços
feitas sem licitação pública.
e) a investidura em cargos públicos, efetivos ou comissionados, depende de prévia aprovação em concurso.
58- Marque a opção correta.
a) Comete concussão o funcionário que exige tributo que
deveria saber indevido.
b) É facultado ao juiz deixar de aplicar pena se o agente
que cometer o crime de sonegação de contribuição
previdenciária for primário e de bons antecedentes, nos
termos do Código Penal Brasileiro.
c) Comete excesso de exação o servidor que praticar violência,
no exercício de função ou a pretexto de exercê-la.
d) Comete irregularidade administrativa sujeito às penalidades dispostas na Lei n. 8.112/90 aquele que entrar no
exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais.
e) Comete condescendência criminosa o Diretor de Penitenciária e/ou agente público que deixa de cumprir seu
dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico,
de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros
presos ou com o ambiente externo.

55- Entre os direitos assegurados aos servidores públicos, inclui-se o de greve, nos limites da legislação específica,
conforme art. 37/ VII da Constituição, mas o Supremo Tribunal Federal, recentemente, firmou entendimento, que
hoje predomina, no sentido de que,
a) o servidor público não poderá fazer greve, enquanto
não for editada a lei específica, regulando o seu
exercício.
b) os servidores públicos em geral são também regidos
pela Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do
direito de greve, pelos trabalhadores.
c) os servidores pertencentes às carreiras de Estado,
incluisive as de exação tributária, estão incluídos entre
os alçados pelo pleno direito de greve, independente
de qualquer regulamentação.
d) as atividades desenvolvidas pela polícia civil são
análogas, para esse efeito, às dos militares, aos quais
é expressamente vedada a greve.
e) o direito de greve não se aplica aos servidores públicos,
regidos pela Lei n. 8.112/90.

59- Considerando o disposto na Lei n. 9.784/99, a qual regula o
processo administrativo, no âmbito da Administração Pública
Federal, marque a opção incorreta.
a) Das decisões administrativas cabe recurso, em
face de razões de legalidade, legitimidade, mérito e
discricionariedade.
b) É permitida a avocação temporária de competência
atribuída a órgão hierarquicamente inferior.
c) Em hipótese alguma os prazos processuais serão suspensos, salvo, unicamente, motivo de força maior.
d) Não pode ser objeto de delegação a decisão de recursos
administrativos.
e) O recurso administrativo tramitará no máximo por três
instâncias administrativas, nos termos da lei.

56- O controle externo da Adminisrtação Pública, no que está
afeto ao Tribunal de Contas da União (TCU), compreende
a) o julgamento das contas prestadas anualmente pelo
Presidente da República.
b) a fiscalização da aplicação dos recursos financeiros
repassados pela União para os Estados, mediante
convênio.
c) o julgamento das contas relativas à aplicação das
cotas dos Fundos de Participação transferidas para os
Estados e Municípios.
d) o registro prévio das licitações e respectivos contratos,
para compras, obras e serviços.
e) o registro prévio dos atos de admissão dos servidores
públicos federais, bem como o das concessões de
aponsetadorias, reformas e pensões.
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60- De acordo com o disposto na Lei n. 9.784/99, que regula o
processo administrativo, no âmbito da Admistração Pública
Federal, a Administração deve anular seus próprios atos e
pode revogá-los, sendo que
a) a revogação, por motivo de conveniência ou oportunidade,
deve respeitar os direitos adquiridos.
b) a revogação prescinde de motivação.
c) a anulação, quando o ato estiver eivado de vício de
legalidade, pode ocorrer a qualquer tempo.
d) a anulação prescinde de motivação.
e) tanto a anulação como a revogação estão sujeitas à prescrição decenal, não havendo o que cogitar, de eventuais
direitos adquiridos.
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