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CONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOS    

 
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 

 
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02. 
 

 

FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?    
 

           Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada 
com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio! 
Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol. 
Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa. 
            Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.   
            Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos 
deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava 
fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso! 
 
                                                                 (Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)  
 
 

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem  
como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança 
absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação 
mais próxima com aquilo que o título expressa é:  

 

A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada 

com os atacantes chilenos.” 

B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.” 
C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”  
D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.” 

 
02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:  
 

1- Em: “Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros 

anos deste, nem um pingo de dúvida. Brasil  X  Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não 

precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em 
negrito são  elementos coesivos que  indicam progressão seqüencial.    

2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua)  

falta de gol.”, o  pronome possessivo entre  parênteses foi um recurso usado pelo autor para 
evitar ambigüidade.   

3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas 
ocorrências, é pronome relativo. 

4- Em: “Bem, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem 
nesse contexto, funcionaria como  antônimo de  “mal”  em “Menos mal é que ...”. 

 

O correto está em: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 4, apenas.  
C) 3, apenas.    
D) 1, 2, 3 e 4.  
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04. 
 
 

NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ......    
 

“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o 
sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes, 
inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer 
obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram  
ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles. 

Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que 
viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer 
novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram 
tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos 
tempos? 

Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era 
permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do 
Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso! 

 
(Sueli Oliveira http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html. Adaptado ) 

 
 
 

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:  
 

A) Em: “... fazendo-os enfrentar feras...”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra 
“tempos”.  

B) Em: “... o que mais estimulou a conquistas.”   e  “...  seria mais simples ...”  as duas ocorrências 
do advérbio  “mais” – intensificando “estimulou”  e “simples” – comprovam que advérbios 
podem modificar tanto verbos  como adjetivos.  

C) Em: “Havia grandes, inúmeras dificuldades.” o verbo haver, por ter sentido de existir, também 
poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita 
culta do português.   

D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade 
que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e 
tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.  

 
04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem: 
 

1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... todos os homens destemidos que 

viveram naqueles tempos...” indica que ela constitui restrição a “todos os homens destemidos ...”. 
2-  O emprego de  cada  em lugar  da palavra sublinhada em: “...todos  os homens destemidos  que 

viveram naqueles tempos...” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”, 
mas exigiria ajustes de concordância na oração.  

3- Em: “Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?”, por se tratar 
de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa. 

4- Textualmente, em: “Não obstante, isso não foi impedimento...” a expressão em destaque 
estabelece uma relação de conseqüência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada 
como causa.  

 

O correto está em: 
 

A) 1, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas.  
D) 1, 2, 3 e 4. 
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05  
 
 

CAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISO 
 

Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga 
da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os 
atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle 
da pressão sangüínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma 
doença cardíaca.  Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de 
pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das 
caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais 
fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais 
uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para  
abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas. 

                                              
(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado) 

 
 
 
 
05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes: 
 

1- Ao dar o título “Caminhar é preciso” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg 
remete também ao poema Navegar é preciso, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da 
intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as 
idéias de necessidade e perseverança.    

2- O gerúndio em “Buscando reforçar a temática ...” inicia uma oração subordinada que mantém 
com a principal do período um nexo de circunstância causal.      

3- A idéia terminativa da ação destacada em “... em defesa das caminhadas está integrada a uma 

observação simples...”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia não-
terminativa do presente destacada em “... uma boa alternativa, integrada absolutamente ...” , 
que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.  

4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se 
substituir a construção verbal “Está sugerida ...” por  Sugere-se.    

5- As palavras “indicada”, “influência” e “inobservância” apresentam o mesmo prefixo, apesar de 
pertencerem a classes gramaticais diferentes.  

 
O correto está em: 

 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 3 e 4, apenas.  
C) 3, 4 e 5, apenas. 
D) 1 e 2,  apenas.   
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06. De acordo com o Art. 199 da Constituição Federal de 1988, a assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada. Acerca da participação das instituições privadas no Sistema Único de Saúde (SUS) é 
correto afirmar: 

 
1- As instituições privadas podem participar do SUS de forma complementar. 
2- A participação do setor privado se dá mediante contrato de direito público ou convênio. 
3- As entidades filantrópicas e as entidades com fins lucrativos participam da rede conveniada do 

SUS de forma preferencial. 
4- A integração do setor privado à rede pública de saúde deve se dar na mesma lógica do SUS. 

 
Está correto o que se afirma somente em: 

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

 

07. A Política de Saúde no Brasil é definida pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990), como direito: 

 
A) de caráter contributivo, baseado no mérito. 
B) fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 
C) baseado na seleção socioeconômica, de acordo com os critérios de elegibilidade do SUS. 
D) não-contributivo, destinado à população excluída do acesso aos planos privados de saúde. 

 

08. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do  
Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso: 

 
A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS. 
B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do 

SUS. 
C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da 

saúde. 
D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável 

legal pela criança ou adolescente. 
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09. De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de 
regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de 
maior eqüidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto 
afirmar: 

 
1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de 

regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos 
objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da 
população. 

2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de 
territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município. 

3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de 
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em 
qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre 
gestores, para o atendimento de referências intermunicipais. 

4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de 
cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção. 

 
Apenas está correto o que se afirma em:  
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 4. 

 
 
10. De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é 

assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Nesse sentido, é correto afirmar:  

 
A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às 

necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim 
como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda. 

B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso 
com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover. 

C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for 
reputado mais favorável.  

D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de: 
atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se 
locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins 
lucrativos. 
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11. Em relação ao “provimento” dos Cargos Públicos a Lei nº 5.810/94 estabelece que: 
 

I- Os cargos de “caráter efetivo” são providos por concurso público, obrigatoriamente de 
“provas” e de “títulos”. 

II- As “funções gratificadas” podem ser exercidas por “servidores efetivos” ou por “servidores 

temporários”. 

III- Havendo empate entre candidatos no concurso público para provimento de cargos efetivos terá 
preferência, na ordem de classificação, aquele já pertencente ao serviço público e, na 
persistência de empate, aquele que contar maior tempo de serviço público ao Estado. 

IV- Nos concursos públicos, as “provas de títulos” terão sempre caráter meramente classificatório. 
V-   É vedada a inscrição, em Concurso Público, de candidatos maiores de sessenta (60) anos. 

 

O correto está em: 
 
A) I, III e IV, apenas. 
B) I, II, III e IV. 
C) I, II e V, apenas. 
D) III e IV, apenas. 

 
12. Na forma como disposto na Lei nº 5.810/94, são espécies de “movimentação” de Servidores 

Públicos no âmbito da Administração: 
 

A) Promoção, Reintegração e Transferência. 
B) Reintegração, Transferência e Remoção. 
C) Transferência, Remoção e Redistribuição. 
D) Promoção, Remoção e Reintegração. 

 
13. A Lei 5.810/94 assegura aos Servidores Públicos o direito à percepção de “adicionais” e 

“gratificações” que compõem a remuneração pelo exercício do cargo efetivo. São considerados 
“adicionais” pelo (a): 

 

I-  prestação de serviço extraordinário, a título de representação e pela participação em órgão 
colegiado.  

II-  exercício de trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas. 
III- participação em comissão ou grupo especial de trabalho, pela escolaridade e pela docência em 

atividade de treinamento. 
IV- elaboração de trabalho técnico, científico ou de utilidade pública para o serviço público, pelo 

regime especial de trabalho e pela produtividade. 
V- exercício de cargo em comissão ou função gratificada e por tempo de serviço. 

 
Estão corretos somente: 

 
A) I, II e III. 
B) II e V. 
C) I e IV. 
D) III, IV e V. 
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14. Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a Lei 5.810/94 estabelece que o 

Servidor Público: 
 

I-   será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual. 
II-  para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função 

pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público. 
III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo 

político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver 
compatibilidade de horário dos exercícios. 

IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso 
não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração. 

V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou 
função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política. 

 
Estão corretos somente: 
 
A) I, II e IV. 
B) I, III e V. 
C) II, III e IV. 
D) III, IV e V. 

 

15. Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular: 
 

I-   dois cargos privativos de médico com um de magistério superior. 
II-  um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio. 
III- dois cargos de magistério de qualquer nível. 
IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
V-  dois cargos privativos de médico. 

 
Estão corretos somente: 
 
A) I, II e IV. 
B) II, IV e V. 
C) I, II e III. 
D) III, IV e V. 
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CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFICOSCOSCOSCOS    

 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 
 
16. No início dos anos 80, a ameaça de crise cambial levou o Brasil a recorrer ao Fundo Monetário 

Internacional – FMI. Sob a tutela do Fundo, as autoridades econômicas aprofundaram a política de 
ajuste externo, buscando gerar superávits para o pagamento da dívida externa. Dentre as medidas 
adotadas à época, destaca-se: 

 
A) restrição às exportações de produtos básicos e bens de capital e estímulo às importações. 
B) maxidesvalorização do câmbio, em fevereiro de 1983, seguido de políticas de 

minidesvalorizações. 
C) controle direto dos spreads adotados pelos bancos privados internacionais. 
D) redirecionamento da atividade econômica para o setor importador, mantendo-se os preços 

relativos na economia. 
 
17. O Governo Collor de Melo, com o objetivo de romper a indexação da economia, implantou uma 

série de reformas, entre as quais a monetária, voltada para evitar pressões sobre o consumo. 
Identifique, nas opções abaixo, a única que contém uma das medidas adotadas no âmbito da 
reforma monetária. 

 
A) Ampliação da base tributária, com a criação do IOF e da CPMF. 
B) Alteração do regime cambial para o sistema de bandas cambiais. 
C) Fixação de quotas anuais de exportação para os bens duráveis. 
D) Redução da liquidez da economia. 

 
18. A primeira fase do Plano Real trata do ajuste fiscal, tendo como objetivo resolver o desequilíbrio 

orçamentário da União. Um dos instrumentos criados estabelece uma redução nas transferências do 
Governo Federal, possibilitando o aumento dos recursos livres à disposição da União. Nesse caso, 
estamos nos referindo ao Fundo: 

 
A) Provisório de Receita Líquida – FPRL 
B) de Benefício Social – FBS 
C) de Amparo ao Trabalhador – FAT 
D) Social de Emergência – FSE  

 
19. Em relação ao Plano Real, pode-se dizer que a estabilidade econômica tem como um de seus 

pontos básicos a política monetária ancorada em taxas de juros elevadas. A este respeito podemos 
deduzir que altas taxas de juros: 

 
A) contribuem para diminuir a demanda agregada, evitando fortes pressões sobre o nível de preços. 
B) elevam a liquidez do sistema econômico, incentivando o financiamento ao setor privado. 
C) afetam de modo positivo a produção, principalmente de bens de consumo durável. 
D) inibem a entrada de capital especulativo no país, diminuindo o custo fiscal dos financiamentos 

externos. 
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20. O Brasil, nos anos 90, segundo dados da CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina 
foi caracterizado por uma redução na pobreza sendo que, entre 1990 e 2000, houve uma queda de 
9,3% na população abaixo da linha de pobreza, continuando essa tendência de queda na primeira 
metade dos anos 2000. Vários fatores podem ser apontados para esses resultados, estando entre 
eles: 

 
A) incremento nos investimentos direcionados ao setor importador, pressionando a oferta. 
B) introdução de programas do governo de transferências de renda, direcionados a famílias mais 

pobres da população. 
C) diminuição expressiva, ao nível de 90% do trabalho informal, com destaque para as regiões 

metropolitanas. 
D) restrições orçamentárias do Governo, principalmente nos programas vinculados ao setor 

produtivo e créditos consignados. 
 
21. Constituem princípios orçamentários uma coleção de regras que objetivam aumentar a coerência e 

a efetividade do orçamento. Considere as opções abaixo e identifique o grupo que contém três dos 
princípios orçamentários. 

 
A) Semestralidade, Conversibilidade e Executabilidade. 
B) Unidade, Universalidade e Anualidade. 
C) Especialidade, Aplicabilidade e Neutralidade. 
D) Exclusividade, Seguridade e Plurialidade. 

 
22. Na estrutura do Orçamento, segundo a Lei nº 11.439/2006 (LDO), identifica-se um elemento que é 

o menor nível de classificação institucional, agrupado em órgãos orçamentários, entendidos estes 
como de maior classificação institucional. Nesse caso, o elemento referenciado constitui a: 

 
A) funcional orçamentária. 
B) programática funcional. 
C) unidade orçamentária. 
D) programática orçamentária. 

 
23. O imposto é definido como “tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”, podendo ser 
classificado em diversas modalidades. Considere esse fato e identifique nas opções abaixo a única 
que contém o grupo de impostos indiretos: 

 
A) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços; Imposto sobre Produtos Industrializados; 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
B) Imposto sobre Operações de Crédito; Imposto sobre Imóveis; Imposto sobre a Renda e 

Proventos de Qualquer Natureza. 
C) Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores; Imposto sobre a Exportação; Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. 
D) Imposto sobre a Importação; Imposto sobre Propriedade Territorial Rural; Imposto sobre Lucro 

Presumido. 
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24. O Orçamento público é um instrumento de iniciativa do Poder Executivo, que estabelece as 
políticas públicas para determinado exercício, tendo como base o Plano Plurianual (PPA) e  
elaborado respeitando-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Nesse caso, dentre as 
finalidades do orçamento no setor público, pode-se destacar: 

 
A) Estabelecer previsão para a receita e fixação para despesas do exercício seguinte e 

instrumentalizar financeiramente o planejamento. 
B) Fixar normas de administração para as empresas públicas. 
C) Elaborar e fixar medidas gestoras para o governo, em áreas estratégicas. 
D) Autorizar despesas e receitas, independente de uma programação definida ou de prazos 

estabelecidos. 
 

25. “Metodologia orçamentária que exige que todas as despesas de cada repartição pública, programa 
ou projeto governamental sejam detalhadamente justificadas a cada ano, como se cada item 
programático se tratasse de uma nova iniciativa. Suas principais características são: análise, revisão 
e avaliação de todas as despesas propostas e não apenas das solicitações que ultrapassam o nível de 
gasto já existente”. Estamos nos referindo ao Orçamento: 

 
A) Atuarial. 
B) Base-zero. 
C) Marginal-Institucional. 
D) Central-operativo. 

 
26. Na perspectiva da Teoria Geral de Keynes, é verdadeira a assertiva de que a propensão marginal a 

consumir: 
 

A) revela uma relação estável, a curto prazo, entre consumo pessoal e renda, sujeita a uma lei 
psicológica fundamental. 

B) corresponde ao montante dos gastos agregados de consumo das famílias. 
C) mensura a variação nos gastos agregados de consumo para cada unidade adicional de renda na 

economia. 
D) revela que existe uma relação direta entre a renda e os gastos agregados de consumo. 
 

27. Considerando que existem fatores internos de produção, que são utilizados no exterior, e fatores 
externos de produção que são utilizados na produção doméstica, podemos afirmar que, quando a 
renda líquida externa for... 

 
A) menor que zero, o produto nacional bruto será maior que o produto interno bruto. 
B) zero, o produto efetivo é maior que o produto no pleno emprego. 
C) maior que zero, o produto interno bruto será maior que o produto interno líquido. 
D) maior que zero, o produto nacional bruto será maior que o produto interno bruto. 

 
28. Na perspectiva do mercado de trabalho é verdadeira a assertiva de que: 
 

A) os economistas clássicos consideram que a demanda de mão-de-obra é função crescente do 
salário real. 

B) para Keynes, o ajustamento dos salários nominais será lento demais para garantir sempre o 
pleno emprego da força-de-trabalho. 

C) a oferta de mão-de-obra é uma função decrescente com o salário real. 
D) o salário nominal é resultado da deflação do salário real pelo nível geral de preços. 
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29. Se consideramos o Modelo IS/LM, quando a conjuntura econômica estiver pontuada por uma 
CURVA IS fortemente inelástica, então, a opção por uma política... 

 

A fiscal expansionista cria expectativa de expansão do PIB, com taxas de juros menores. 
B) monetária expansionista cria expectativa de expansão do PIB, com taxa de juros mais alta. 
C) fiscal expansionista cria expectativa de expansão do PIB, com taxa de juros mais alta. 
D) monetária expansionista cria expectativa de expansão do PIB, sem impacto sobre a taxa de juros 

de mercado. 
 
30. Considerando a escolha de instrumentos de política econômica fiscal, é correto afirmar: 
 

A) É a escolha de uma medida de política fiscal pura, anti-recessiva, que se materializa por meio 
de redução dos gastos do governo e/ou aumento da carga tributária, com meios de pagamentos 
constantes. 

B) Caso a escolha da política fiscal se faça pela redução dos impostos, seu impacto sobre a 
demanda se dará pela diminuição da renda disponível dos agentes econômicos no mercado. 

C) Os instrumentos de política fiscal atuam diretamente sobre as rendas, mediante a tributação e os 
gastos públicos. 

D) A escolha procura estimular ou desestimular os gastos agregados de consumo e de 
investimentos na economia, influenciando diretamente as taxas de juros e oferta de crédito no 
mercado. 

 
31. Considerando os registros das transações econômicas na conta de movimento de capitais do 

Balanço de Pagamentos de uma economia nacional, nesta conta não se contabilizam as operações 
relativas ao (aos): 

 

A) montante dos investimentos diretos estrangeiros. 
B) valor das amortizações da dívida externa. 
C) valores de empréstimos e financiamentos. 
D) montante do pagamento de juros. 

 
32. O modelo de Mundell Fleming descreve o impacto das políticas econômicas para conjuntura em 

que, na Economia, o câmbio seja: 
 

A) fixo sem mobilidade de capitais. 
B) flutuante e com mobilidade imperfeita de capitais 
C) flutuante e com livre mobilidade de capitais. 
D) fixo com livre mobilidade de capitais. 

 
33. Nos registros do Balanço de Pagamentos de uma economia nacional, os lucros reinvestidos são 

lançados, contabilmente, a débito, na conta: 
 

A) rendas de capital e crédito na mesma conta. 
B) caixa e crédito na conta rendas de capitais. 
C) rendas de capital e crédito na conta caixa. 
D) rendas de capital e crédito na conta reinvestimentos. 

 
34. Considerando o que se entende por cotas e tarifas no comércio exterior é verdadeira a assertiva de 

que as tarifas são alíquotas de impostos sobre... 
 

A) bens importados e cotas são impostos sobre bens exportados. 
B) exportação e cotas são restrições à quantidade de bens que podem ser importados. 
C) bens importados e cotas são restrições à quantidade de bens que podem ser importados. 
D) bens exportados e cotas são impostos sobre bens importados. 
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35. Na perspectiva das transações entre a economia nacional e o resto do mundo, os principais fatores 
que determinam o saldo da balança comercial são: o nível de renda da economia doméstica, o nível 
de renda do resto do mundo, a taxa de câmbio e os termos de troca. Neste sentido, é correto afirmar 
que, quanto... 

 
A) menor a renda do país, menor será a demanda por produtos importados, tal que piora o saldo da 

balança comercial. 
B) maior for a desvalorização da moeda nacional em relação às moedas estrangeiras, maior será a 

competividade dos produtos nacionais, tal que, maior será o desestímulo às exportações e o 
estímulo às importações. 

C) melhores são os termos de troca, ou seja, quanto mais caros são os produtos exportados em 
relação aos produtos importados, tanto melhor será o saldo da balança comercial do país. 

D) mais valorizada a moeda nacional em relação às moedas estrangeiras, menor a competitividade 
dos produtos nacionais, portanto, maior será o estímulo às exportações, assim como o 
desestímulo às importações. 

 
36. Com base no gráfico abaixo, pode-se afirmar: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

A) No equilíbrio de mercado, a quantidade ofertada tende a se aproximar da quantidade 
demandada. 

B) Um incremento no preço do produto, coeteris paribus, provoca excedente de demanda. 
C) Um avanço tecnológico tudo mais constante não interfere na configuração gráfica e no ponto de 

equilíbrio do mercado. 
D) Uma expansão de renda, coeteris paribus, provocará o deslocamento da curva de demanda, 

modificando o preço e a quantidade de equilíbrio. 
 
 
37. Para um produto que apresenta demanda inelástica é correto afirmar: 
 

A) Alterações no preço do produto impactam menos, proporcionalmente, que a sua quantidade 
demandada no mercado, em sentido inverso. 

B) Uma redução no preço em 5% provoca incremento na quantidade demandada em 5%. 
C) Qualquer variação de preço não interfere na quantidade demandada, pois esta não tem 

sensibilidade a mudanças de preço. 
D) Uma elevação no preço desse produto, na ordem de 10%, provoca incremento menos que 

proporcional na quantidade que é levada ao mercado. 
 
 
 

Preço 

 

Quantidade 

    S 

  D 

 

 Eq. 
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38. Analisando a Teoria do Consumidor, identifique com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmativas 
abaixo, e assinale a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo: 

 
(    ) Na lógica de maximização da satisfação, o consumidor utiliza-se de dois referenciais teóricos 

que diferem entre si, pois na abordagem cardinal o consumidor mensura a utilidade dos bens, 
enquanto que na abordagem ordinal o consumidor compara utilidades. 

(   ) Qualquer cesta de consumo alocada sobre uma mesma curva de indiferença indica mesmo 
nível de satisfação para o consumidor. 

(    )  O efeito-preço ocorre quando o consumidor busca novo equilíbrio em função de modificações 
nos preços dos bens analisados. 

(   )  Em tese, no efeito-substituição, a nova posição de equilíbrio do consumidor pode estar 
localizada sobre a mesma curva de indiferença.                    . 

 
 O correto está em: 

 
A) V, V, V, V. 
B) V, V, F, V. 
C) F, V, F, V. 
D) F, V, V, F.      

 
 
39. Com base na Teoria da Firma, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Se a produção de um bem funciona segundo a Lei dos Rendimentos Decrescentes, pode-se 
afirmar que, em um dado momento, mesmo havendo incremento na utilização do fator de 
produção variável, a produção irá decrescer. 

II. O custo marginal é equivalente ao aumento que ocorre no custo total quando aumenta de uma 
unidade a quantidade produzida. 

III. Uma Isoquanta representa o conjunto das quantidades de fatores de produção que minimizam o 
custo total da firma, considerando os respectivos níveis de preços. 

 
O correto está em: 
 
A) I, II e III. 
B) I e II, somente. 
C) I e III, somente. 
D) II e III, somente. 

 

40. Sobre as distintas estruturas de mercado é correto afirmar: 
 
A) A concorrência perfeita caracteriza-se por apresentar vários ofertantes e demandantes, produtos 

que possuem substitutos perfeitos e a possibilidade de obtenção de lucros extraordinários no 
curto e longo prazo. 

B) Na concorrência monopolista, os produtos ofertados são homogêneos, o que permite a prática 
de preços diferenciados. 

C) No Brasil, atualmente, a estrutura de oligopólio é a que melhor caracteriza o setor industrial. 
D) No monopólio, a formação de cartel reduz o poder de barganha do consumidor no mercado. 

 
 


