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 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

(30 questões)
12 questões

O texto abaixo deverá ser utilizado para responder as questões de 1 a 9.
O que você tem a ver com a corrupção?
Dann Toledo

Parágrafo 1 No dia 21 de abril de 2012, foi dado um minúsculo grande passo em direção à liberdade
política em nosso país. O Dia do Basta, como a mobilização foi denominada, levou às ruas
de todo o país milhares de pessoas. Em todos os estados da Federação, em diversas cidades, o povo saiu às ruas. Caras foram pintadas, músicas foram entoadas, faixas levantadas
e assim foi dado um “peteleco” nas orelhas da nossa sociedade.
Parágrafo 2 Todavia, ainda não conseguimos alcançar a tão sonhada e utópica mudança em nosso
cenário político. Ao pensarmos em corrupção, normalmente pensamos em escândalos
com nossos legisladores e com os que ocupam os cargos executivos.
Parágrafo 3 Devemos levar em consideração que a corrupção, assim como a moralidade, começa
dentro de nosso próprio self. Somos seres políticos e sociais, com isso, é nosso dever
nos policiar em nossos pequenos atos para que assim possamos cobrar dos outros uma
mudança que dantes já tenhamos, no mínimo, começado a internalizar.
Parágrafo 4 Todas as vezes que pedimos favores de formas obscuras, mesmo que pensamos não haver
nada de mais nisso, estamos sim sendo corruptos. O nosso tão amado jeitinho brasileiro
nada mais é do que uma forma de burlarmos o sistema de regras e, com isso, nos tornarmos aquilo que dizemos repudiar; corruptos.
Parágrafo 5 Uma campanha do Ministério Público, denominada “O que você tem a ver com a corrupção?”, trata justamente sobre isso: como nossos atos mais simples e muitas vezes ditos
inocentes e normais podem ser atos corruptos. Pedir que o guarda de trânsito libere o
carro numa blitz mesmo estando irregular, levar um atestado médico no trabalho sem que
realmente tenha estado doente, falar para um colega assinar a lista de presença no colégio,
faculdade ou bater teu cartão no trabalho. Tudo isso nada mais é do que corrupção.
Parágrafo 6 Com tudo isso, se queremos realmente mudar o cenário de corrupção que toma conta do
Brasil, devemos primeiro começar por nós mesmos, pelas nossas casas, pelos nossos atos!
Disponível em: <http://psicologia-ro.blogspot.com.br/2012/04/o-que-voce-tem-ver-com-corrupcao.html>.
Acesso em: 28 maio 2014. (Adaptado)
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1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base no texto.
( ) A corrupção é um ato humano e, para acabar
com ela, é preciso que todas as pessoas revejam seus atos e atitudes.
( ) Não temos uma sociedade menos corrupta,
porque nos é permitido burlar as regras do
sistema.
( ) O Dia do Basta foi o dia do lançamento da
campanha “O que você tem a ver com a
corrupção?”.
( ) Há diferentes níveis de corrupção: as pessoas
que ocupam cargos políticos são as menos
corruptas.
( ) As pessoas que ocupam cargos no legislativo
e no executivo são as responsáveis por todos
os tipos de corrupção existentes em nossa
sociedade.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–V–F
V–F–V–F–V
V–F–F–F–F
F–V–F–F–V
F–F–V–V–F

3. Assinale a alternativa que apresenta a reescrita correta da frase abaixo, do ponto de vista da norma culta
da língua portuguesa, sem prejuízo do significado da
frase extraída do texto.
“Devemos levar em consideração que a corrupção,
assim como a moralidade, começa dentro de nosso
próprio self.” (parágrafo 3)
a. (

b.

c.

d.

e.

4. Considere as frases abaixo.
1. “Caras foram pintadas, músicas foram entoadas, faixas levantadas e assim foi dado um
‘peteleco’ nas orelhas da nossa sociedade.”
(parágrafo 1) – sentido conotativo.
2. “Todavia, ainda não conseguimos alcançar a tão
sonhada e utópica mudança em nosso cenário
político.” (parágrafo 2) – sentido conotativo.
3. “Todas as vezes que pedimos favores de formas obscuras, mesmo que pensamos não
haver nada de mais nisso, estamos sim sendo
corruptos.” (parágrafo 4) – sentido denotativo.
4. “Tudo isso nada mais é do que corrupção.”
(parágrafo 5) – sentido denotativo.

2. Com base no texto, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Predominam no texto as opiniões do autor,
mais do que os fatos por ele relatados.
b. ( ) A ideia principal do texto é mostrar que sempre que acontece uma manifestação popular
diminui o índice de corrupção no país.
c. ( ) O autor do texto faz um chamamento aos
cara-pintadas para que participem das manifestações do Dia do Basta.
d. ( ) As palavras peteleco (parágrafo 1), self (parágrafo 3) e blitz (parágrafo 5) indicam as ações
realizadas durante as manifestações no Dia do
Basta.
e. ( ) A partir deste ano, o dia 21 de abril passará
a se chamar Dia do Basta graças à mobilização que ocorreu em todos os Estados da
Federação.

Página 4

) A corrupção começa dentro de nosso próprio
self, assim como devemos levar em consideração a moralidade.
( ) Começa dentro de nosso próprio self a corrupção, cuja moralidade devemos levar em
consideração.
( ) O nosso próprio self deve ser considerado,
uma vez que é ali que começam a corrupção e
a moralidade.
( X ) Assim como a moralidade, devemos levar em
consideração que a corrupção começa dentro
de nosso próprio self.
( ) Ao considerar a corrupção, consideramos
também a moralidade que começa dentro do
nosso próprio self.

Identifique as frases que correspondem corretamente
ao sentido que lhes foi indicado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas as frases 1 e 4.
Apenas as frases 2 e 3.
Apenas as frases 1, 2 e 3.
Apenas as frases 1, 2 e 4.
Apenas as frases 1, 3 e 4.
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5. Leia o excerto abaixo:

7. Analise as afirmativas abaixo.
1. No parágrafo 6, o demonstrativo isso exerce a
função de elemento de coesão, pois contribui
para a articulação do texto.
2. É possível substituir a expressão nosso próprio
self (parágrafo 3) por nós mesmos sem prejuízo
de sentido.
3. As palavras todavia (parágrafo 2), assim como
(parágrafo 3) e justamente (parágrafo 5)
podem ser, respectivamente, substituídas por
contudo, da mesma forma que e exatamente,
sem prejuízo de sentido.
4. Que é pronome relativo em “Pedir que o
guarda de trânsito libere o carro numa blitz
mesmo estando irregular (…)” (parágrafo 5).

“Todas as vezes que pedimos favores de formas obscuras, mesmo que pensamos não haver nada de mais
nisso, estamos sim sendo corruptos. O nosso tão
amado jeitinho brasileiro nada mais é do que uma
forma de burlarmos o sistema de regras e, com isso,
nos tornarmos aquilo que dizemos repudiar; corruptos.” (parágrafo 4)
Identifique as afirmativas corretas em relação ao
excerto.
1. Há um erro de pontuação no excerto acima.
O ponto e vírgula deve ser substituído pelos
dois-pontos.
2. A palavra obscuras pode ser substituída por
escuras, sem prejuízo de sentido.
3. Estão corretas as seguintes formas do verbo
haver nos tempos futuro do pretérito, pretérito
imperfeito do subjuntivo e futuro do presente,
respectivamente: haveria – houvesse – haverá.
4. As palavras as, nosso e nos exercem, respectivamente, as seguintes funções dentro das
frases acima: preposição, pronome e pronome.
5. O excerto acima diz que os favores obscuros
são uma maneira de adaptarmos o sistema
de regras do jeitinho brasileiro sem sermos
corruptos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1. A palavra corruptos (parágrafo 4) está no masculino porque o autor do texto é um homem.
2. Justifica-se a ausência de crase em alcançar a
tão sonhada (parágrafo 2) porque, neste contexto, o verbo alcançar não exige preposição.
3. Na frase “No dia 21 de abril de 2012, foi dado
um minúsculo grande passo em direção à
liberdade política em nosso país.” as palavras
destacadas são numerais.
4. Se, no parágrafo 1, as palavras liberdade e ruas
fossem substituídas por liberação e rua a crase
seria facultativa.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

6. Assinale a alternativa em que o vocábulo à direita é
sinônimo do termo transcrito do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Entoadas (parágrafo 1) – orquestradas
Utópica (parágrafo 2) – ideal
Policiar (parágrafo 3) – politizar
Repudiar (parágrafo 4) – reputar
Burlarmos (parágrafo 4) – revermos

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Analise as afirmativas abaixo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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9. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base no texto.
( ) Na frase “O Dia do Basta, como a mobilização
foi denominada, levou às ruas de todo o país
milhares de pessoas.” (parágrafo 1) a oração
sublinhada é uma oração apositiva.
( ) “Caras foram pintadas, músicas foram entoadas, faixas levantadas e assim foi dado um
‘peteleco’ nas orelhas da nossa sociedade.”
(parágrafo 1) a oração sublinhada é uma oração coordenada sindética aditiva.
( ) Em “Tudo isso nada mais é do que corrupção.”
(parágrafo 5) há uma oração subordinada
substantiva objetiva direta.
( ) Em “Em todos os estados da Federação, em
diversas cidades, o povo saiu às ruas.” (parágrafo 1) a oração principal é “o povo saiu às
ruas”.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–F–V
V–V–F–F
V–F–V–V
F–V–V–V
F–V–F–F

11. Leia o texto abaixo.
Combate à exploração sexual é tema de palestra
Os mecanismos jurídicos para a proteção da criança e
do adolescente vítima de violência sexual e os caminhos
para a responsabilização criminal do agressor foram
temas discutidos na palestra do Promotor de Justiça
da comarca de Abelardo Luz, Vinícius Secco Zoponi, no
salão do Júri do Fórum do município. Estiveram presentes, entre outros, educadores, psicólogos, assistentes
sociais, conselheiros tutelares e equipe técnica da instituição de acolhimento local. O Promotor de Justiça
foi a convite do Centro de Referência Especializada de
Assistência Social (CREAS) do município.
Disponível em: < http://www.mpsc.mp.br>.
Acesso em: 31 maio 2014.

Sobre o tipo de texto acima, é correto afirmar que se
trata de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

12. Considere a relação semântica estabelecida entre
as orações de cada frase abaixo.

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão escritas corretamente, de acordo com o sistema
ortográfico vigente.
a. ( ) Os corruptos não vêm que o dia do basta
chegou!
b. ( ) Foi uma grande idéia levar o povo as ruas para
chamar a atenção.
c. ( ) De nada adianta gritar “Basta!” se as pessoas
mantem seus atos corruptivos.
d. ( X ) A corrupção não vai parar só porque as pessoas têm saído pelas ruas do país.
e. ( ) No Piaui algumas manifestações chamaram à
atenção da imprensa local.

1. “Clara como a luz do sol, clareira luminosa
nessa escuridão. Será magia, miragem, milagre, será mistério (…)”. (Lulu Santos)
2. “Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar
com pedrinhas de brilhante (…)”. (Cantiga
Popular)
3. “Enquanto você se esforça prá ser um sujeito
normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado,
aprendendo a ser louco. (…)” (Raul Seixas)
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.
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um tutorial.
uma notícia.
um editorial.
uma publicidade.
uma reportagem.

) 1. temporalidade / 2. comparação /
3. condicionalidade
( ) 1. comparação / 2. adição / 3. alternância
( ) 1. explicação / 2. oposição / 3. temporalidade
( ) 1. restrição / 2. condicionalidade / 3. explicação
( X ) 1. comparação / 2. condicionalidade /
3. temporalidade
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Informática

4 questões

13. No Writer em Português, na sua versão 2.4,
deseja-se habilitar o controle de modificações.
Assinale a alternativa que permite ao usuário atingir
esse objetivo.
a. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Inserir 
Registro  Alterações
b. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Exibir 
Registro  Alterações
c. ( X ) Na barra de ferramentas, escolha Editar 
Alterações  Registrar
d. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Exibir 
Alterações
e. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Ferramentas
 Alterações  Registrar

14. Em uma tabela no Writer temos na primeira
coluna um conjunto de valores que se deseja totalizar.
Na última linha da tabela, na mesma coluna dos valores inserimos uma função para obter o resultado da
soma dos valores imediatamente acima.
Assinale a alternativa que apresenta o conteúdo correto inserido na célula:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

=A1+A2
=<A1+A2>
sum<A1;A2>
=sum<A1:A2>
=soma<A1:A2>

15. Um usuário do navegador Firefox 27.0.1 em
português está reclamando que o navegador está
abrindo em tela cheia. O usuário quer sair desse modo
de visualização.

16. Assinale a alternativa que contém um protocolo
de transferência de arquivos entre computadores, um
protocolo de transferência de mensagens de correio
eletrônico e um protocolo para resolução de nomes
(encontrar o endereço IP referente a um dado nome
de domínio), respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

FTP, SMTP e DNS.
HTTP, FTP e SMTP.
POP3, SMTP e SSH.
SSH, POPS e SMTPS.
NAMED, DNS e SMTP.

Raciocínio Lógico

4 questões

17. Uma peixaria tem em sua vitrine uma bacia com
capacidade para 4 quilos de camarão, a qual esta cheia
com uma mistura contando com 3 quilos de camarão
sete barbas e 1 quilo de camarão legítimo. A peixaria
vende a mistura de camarão desta bacia por R$ 30,00 o
quilo.
Em determinado momento uma parte da mistura de
camarão na bacia é vendida a José e a bacia é completada com camarão legítimo, de maneira que agora a
mistura de camarão na bacia conta com partes iguais
de camarão legítimo e camarão sete barbas.
Quanto foi arrecadado com a venda de camarão a
José?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

R$ 10,00
R$ 15,00
R$ 40,00
R$ 48,00
R$ 80,00

Assinale a alternativa que apresenta uma opção para
solucionar o problema do usuário.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Pressione a tecla F12.
Pressione a tecla F11.
Pressione a tecla F8.
Pressione a tecla F7.
Pressione a tecla F1.
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18. O dono de um restaurante observou que 20 clientes comem 450 quilos de carne a cada 15 dias, e que o
restaurante atende 500 pessoas a cada 30 dias.
Se o número de pessoas que o restaurante atende
aumentar em 15%, quantos quilos de carne são necessários para atender à demanda de 10 dias?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

8.625 kg
5.000 kg
4.500 kg
3.250 kg
2.875 kg

Conhecimentos Jurídicos

21. De acordo com a definição de tributo prevista na
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, assinale a alternativa correta.
a. (

b.
19. João e Maria chegam juntos ao banco.
João tem direito a atendimento preferencial e sua fila
tem 5 pessoas na sua frente e um caixa que atende
8 pessoas a cada 20 minutos.
Maria utiliza o atendimento convencional. há 19 pessoas a sua frente e seu caixa atende 18 pessoas a cada
30 minutos.

c.

Com base nessas informações podemos dizer que
João será atendido quanto tempo antes de Maria?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

19 minutos
19 minutos e 10 segundos
19 minutos e 30 segundos
19 minutos e 40 segundos
20 minutos

20. João reúne seus primos e primas em sua casa.
Sabe-se que João tem o dobro de primos do que de
primas presentes na reunião. Joana, uma das primas
presentes, faz uma contagem e nota que estão presentes 10 primos a mais do que primas.
Logo, o número total de pessoas presentes na reunião é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

30.
29.
28.
27.
26.
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10 questões

d.

e.

) Tributo é a receita originária instituída pelas
entidades de direito público, compreendendo
os impostos, as taxas e contribuições nos
termos da Constituição e das leis vigentes
em matéria financeira, destinando-se o seu
produto ao custeio das atividades gerais ou
específicas exercidas por essas entidades.
( ) Tributo é a receita derivada instituída pelas
entidades de direito público, compreendendo
os impostos, as taxas e a contribuição de
melhoria nos termos da Constituição e das leis
vigentes em matéria financeira, destinando-se
o seu produto ao custeio das atividades gerais
ou específicas exercidas por essas entidades.
( ) Tributo é a prestação pecuniária compulsória,
instituída pelas entidades de direito público,
compreendendo os impostos, as taxas e
contribuições nos termos da Constituição
e das leis vigentes em matéria financeira,
destinando-se o seu produto ao custeio das
atividades gerais ou específicas exercidas por
essas entidades.
( X ) Tributo é a receita derivada instituída pelas
entidades de direito público, compreendendo
os impostos, as taxas e contribuições nos
termos da Constituição e das leis vigentes
em matéria financeira, destinando-se o seu
produto ao custeio das atividades gerais ou
específicas exercidas por essas entidades.
( ) Tributo é a prestação pecuniária instituída
pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições
nos termos da Constituição e das leis vigentes
em matéria financeira, destinando-se o seu
produto ao custeio das atividades gerais ou
específicas exercidas por essas entidades.
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22. Conforme previsto na Lei Complementar no 101,
de 4 de maio de 2.000, considera-se obrigatória de
caráter continuado a despesa corrente derivada de
lei, medida provisória ou ato administrativo, que fixe
para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Um exercício.
Dois exercícios.
Três exercícios.
Quatro exercícios.
Cinco exercícios.

23. Assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Os órgãos da Administração Pública podem ter
natureza jurídica de direito público ou privado.
( ) A desconcentração administrativa provoca a
criação de entidades com personalidade jurídica de direito público.
( X ) A Administração Pública Indireta, face à vinculação administrativa, se submete ao controle
finalístico ou ministerial.
( ) A Administração Pública Direta se estrutura
através da descentralização administrativa,
não admitindo, portanto, controle hierárquico.
( ) A Administração Pública Indireta se compõe
somente de entidades que podem ter natureza jurídica de direito público, como uma
Autarquia, ou direito privado, como uma
Sociedade de Economia Mista.

24. Quanto à intervenção do Estado na propriedade
privada, assinale a alternativa correta.
a. ( ) A servidão administrativa só pode ser constituída mediante acordo ou sentença judicial.
b. ( ) A desapropriação administrativa é ato administrativo discricionário.
c. ( ) O Estado não poderá impor parcelamento de
solo ou edificações compulsórias.
d. ( ) A ocupação temporária caracterizada pela
transitoriedade não comporta indenização à
propriedade privada.
e. ( X ) A União, os Estados, o distrito Federal
e os Municípios possuem competência
comum quanto à possibilidade de efetuar o
tombamento.

25. De acordo com a Lei Complementar no 197, de 13
de julho de 2000, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O Colégio de Procuradores de Justiça, órgão
da Administração Superior e de Execução
do Ministério Público, é integrado por todos
os Procuradores de Justiça não afastados da
carreira e presidido pelo Procurador-Geral de
Justiça.
b. ( ) A Corregedoria-Geral do Ministério Público
é órgão da Administração Superior e de
Execução do Ministério Público, encarregado
da orientação e fiscalização das atividades
funcionais e da conduta dos membros do
Ministério Público.
c. ( ) As Procuradorias de Justiça são órgão da
Administração Superior do Ministério Público,
com cargos de Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das
suas funções.
d. ( ) As Promotorias de Justiça são órgãos de
Administração e de Execução do Ministério
Público, com um cargo de Promotor de Justiça
e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhes forem determinadas.
e. ( ) À Secretaria-Geral do Ministério Público,
exercida por um Procurador de Justiça ou
por um Promotor designado pelo Colégio de
Procuradores, caberá a responsabilidade de
supervisão e direção dos serviços afetos aos
órgãos de apoio técnico e administrativo do
Ministério Público.

26. Assinale a alternativa que completa corretamente a sentença abaixo.
O Poder de Polícia:
a. (
b. (

) Não comporta delegação.
) Se polícia administrativa, face sua finalidade,
só pode ser exercido preventivamente.
c. ( ) É serviço privativo das corporações especializadas como a polícia civil e a militar.
d. ( X ) Tem por atributo discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade.
e. ( ) Incide exclusivamente sobre atividades
privadas.
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27. De acordo com a Lei no 6.745 de 1985, Estatuto
dos Servidores Civis do Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Nos dias úteis, só por determinação da autoridade competente poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou serem suspensos os seus trabalhos.
b. ( ) A posse é o ato pelo qual o nomeado para
um cargo público manifesta, expressa ou
tacitamente nos casos previstos em lei, a sua
vontade em aceitar a nomeação e inicia o
exercício das respectivas funções.
c. ( ) Redistribuição é o deslocamento motivado
por interesse da Administração ou do servidor,
de cargo de provimento efetivo, ocupado ou
vago no âmbito do quadro de pessoal, para
outro órgão ou entidade do mesmo Poder,
com prévia apreciação do órgão central de
pessoal, observados os requisitos determinados no Estatuto.
d. ( ) A readaptação funcional, decorrente de modificação do estado físico do servidor, poderá
acarretar aumento de remuneração.
e. ( ) A substituição, necessária nos casos de impedimento de ocupante de cargo efetivo ou em
comissão, dependerá de ato da autoridade
competente.

29. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

30. De acordo com a Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, assinale a alternativa correta.
a. (

b.
28. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A cassação representa a extinção de um ato
administrativo inválido e eficaz.
b. ( ) A presunção de legitimidade, atributo dos
atos administrativos quer vinculados ou discricionários, é absoluta.
c. ( ) Nem todo ato administrativo admite apreciação pelo judiciário.
d. ( ) O ato administrativo discricionário não
admite apreciação subjetiva por parte da
Administração.
e. ( X ) A revogação, prerrogativa da Administração
Pública, representa controle quanto ao mérito
de um ato administrativo discricionário.
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) A multa de mora não pode ser cumulada com
a multa prevista para o caso de inexecução
contratual.
( ) A rescisão unilateral, em decorrência do contraditório e da ampla defesa, depende de
provocação ao Judiciário.
( ) Os contratos administrativos caracterizam
contratos formais, em regra pessoais e tipicamente paritários.
( X ) Em um contrato administrativo, as interferências imprevistas surgem durante sua execução,
tornando o cumprimento da obrigação contratual extremamente onerosa.
( ) As cláusulas de execução, regulamentares, de
serviços, assim como as econômico-financeiras
do contrato administrativo, em decorrência da
supremacia do interesse público, podem ser
alteradas unilateralmente pela Administração.

c.

d.

e.

) A rescisão administrativa ou amigável deverá
ser precedida de autorização escrita e fundamentada da chefia do órgão competente
( ) Os crimes previstos na Lei de Licitação são de
ação penal pública condicionada, cabendo ao
Ministério Público promovê-la.
( ) A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida.
( ) Dispensar ou inexigir licitação ou deixar de
observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, caracteriza crime
punível com pena de detenção de 3 a 5 anos e
multa.
( X ) Na contagem dos prazos previstos na Lei de
Licitação, excluir-se-á o dia do início e considerar-se-á o do vencimento devendo haver expediente no órgão ou na entidade que estiver realizando o procedimento licitatório. Considerarse-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
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Conhecimentos Específicos
31. No período que compreende 1930 até a década
de 1970 no Brasil foram praticadas políticas econômicas estatais intervencionistas, visando o desenvolvimento econômico a partir de uma estratégia consagrada na literatura como “industrialização substitutiva
de importações”.
Sobre essa estratégia, e considerando o caso específico da economia brasileira no período em tela, avalie
as afirmativas abaixo:
1. Ao longo do processo de substituição de
importações, a natureza da dependência
externa da economia alterou-se, já que ela
tornou-se qualitativamente mais dependente
de importações, ao buscar internalizar os
setores produtores de bens de consumo duráveis e bens de capital.
2. Apesar de a estratégia de industrialização
valer-se de elevado protecionismo comercial,
ao final do processo a economia brasileira
apresentava um dos maiores estoques de
investimento estrangeiro direto, dentre as
economias em desenvolvimento.
3. Ao final do processo, a economia brasileira
apresentava um elevado índice de desigualdade social, uma elevada taxa de inflação e
uma dívida externa dentre as maiores das
economias em desenvolvimento.
4. No período, a economia brasileira apresentou
uma taxa média de crescimento de sua renda
per capita menor que a do grupo de países
considerados desenvolvidos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

(35 questões)

32. Com o Golpe Militar em 1964 o governo Castelo
Branco implementou uma reforma institucional como
forma de estabilizar a economia, a partir do Programa
de Ação Econômica do Governo (PAEG).
Sobre as reformas institucionais promovidas pelo
PAEG, avalie as afirmativas abaixo:
1. Além da criação do Banco Central do Brasil,
houve estímulo à concentração bancária,
como forma de fortalecimento do sistema
financeiro nacional.
2. A criação da ORTN (Obrigação Reajustável
do Tesouro Nacional) possibilitou o financiamento crescente do déficit público por meio
da venda de títulos governamentais, evitando
dessa forma o impacto inflacionário do déficit.
3. A introdução da correção monetária impediu
a redução das taxas de inflação durante o
governo Castelo Branco.
4. A política salarial posta em prática com o
PAEG compatibilizou queda dos índices de
inflação com manutenção dos salários reais.
5. Assim como o Plano Trienal do governo João
Goulart, o PAEG também propunha a redução
das taxas de inflação de maneira gradual.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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33. A década de 1930 é considerada um dos principais momentos da história econômica brasileira, por
representar um momento de “inflexão” na forma de
atuação do Estado na economia.
Entre as medidas econômicas adotadas na década de
1930, é c orreto afirmar:
a. ( X ) O governo implementou uma política anticíclica através da compra e queima de estoques
de café.
b. ( ) O governo implementou uma política keynesiana anticíclica através da elevação das taxas
de juros e da valorização cambial.
c. ( ) A política econômica de sustentação da
demanda agregada priorizou o incentivo
às importações de bens de consumo para a
manutenção do nível de emprego.
d. ( ) O governo implementou uma política anticíclica através de empréstimos subsidiados
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico (BNDE) aos cafeicultores.
e. ( ) A política de compra e queima de estoques de
café acarretou ampliação das exportações de
produtos primários.

34. A década de 1980 foi denominada de “década
perdida”, em razão da estagnação do crescimento da
renda per capita nacional. O processo de aceleração
inflacionária ocorrido nesse período é considerado
como uma das principais causas do desequilíbrio da
economia brasileira.
Pode-se conceber como uma das explicações do processo inflacionário brasileiro nesse período:
a. (
b.
c.

d.

e.

) A ausência de mecanismo de indexação que
restabelecesse os valores reais dos contratos.
( ) A adoção, na década de 1980, de um regime
de taxa de câmbio nominal fixa.
( ) A aversão do governo brasileiro em adotar
políticas econômicas ortodoxas durante a
década de 1980.
( X ) O fato de que choques monetários, externos
e internos, foram repassados aos preços via
mecanismos de indexação.
( ) A adoção de políticas econômicas heterodoxas propostas pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI).
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35. No imediato pós-Segunda Guerra Mundial, o
Brasil esteve sob a presidência de Eurico Gaspar Dutra
(1945-1951).
Sobre a política econômica do governo Dutra, é
correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Durante o governo Dutra não se observou
mudança na política econômica, sobretudo
na política cambial.
( ) O governo Dutra foi marcado por elevada
entrada de investimentos estrangeiros diretos,
o que contribuiu para o equilíbrio do balanço
de pagamentos.
( ) De imediato, a partir do ano de 1945, o
governo adotou controles cambiais e política
de contingenciamento de importações.
( ) Ao contrário do governo de Getúlio Vargas
(1930-45), o governo Dutra foi marcado pela
prática de princípios econômicos liberais
durante todo seu mandato, principalmente
no que se refere à política cambial.
( X ) Nos últimos anos de governo o Brasil enfrentou uma crise cambial, tendo que adotar uma
política de contingenciamento de importações, pois as reservas internacionais acumuladas durante a II Guerra Mundial eram de baixa
conversibilidade (moedas fracas).

Ministério Público de Santa Catarina

36. Em relação ao Segundo Governo Vargas (1951-54),
é correto afirmar:
a. ( ) Já no primeiro ano de governo, em 1951,
Getúlio Vargas reajustou o valor nominal do
salário mínimo com uma elevação de 100%.
b. ( X ) No plano da retórica o governo delineou sua
política economia apoiado em um projeto
dividido em duas fases, a “fórmula” Campos
Sales – Rodrigues Alves: nos anos iniciais priorizaria a estabilização de preços e o equilíbrio
fiscal, para num segundo momento fomentar
os projetos de desenvolvimento econômico.
c. ( ) Pode-se afirmar que o principal fator responsável para o malogro da estratégia desenvolvimentista do Segundo Governo Vargas foi
a condução de políticas monetárias, fiscais,
cambiais e salariais extremamente ortodoxas
durante todo o mandato.
d. ( ) Pode-se afirmar que o principal fator responsável para o malogro da estratégia desenvolvimentista do Segundo Governo Vargas foi
repulsa ao capital estrangeiro, presente nos
estudos da Comissão Mista Brasil – Estados
Unidos.
e. ( ) O reajuste do valor nominal do salário mínimo
em 100% foi requerido pelo Ministro do
Trabalho João Goulart, que permaneceu nesse
mesmo ministério até o suicídio do presidente
Vargas.

37. A economia brasileira apresentou crescimento
expressivo na segunda metade da década de 1950
devido, sobretudo, ao Plano de Metas do Governo
Juscelino Kubitschek (JK).
A respeito da política econômica do governo JK, é
correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Apesar da aceleração inflacionária, no
governo JK não se observou desequilíbrio
fiscal e elevação da dívida externa.
( ) Uma das metas principais do governo JK era
a construção de ferrovias, em detrimento às
rodovias.
( ) A estabilidade de preços foi garantida no
período pelo sucesso do Programa de
Estabilização Monetária implementado a partir
de 1958.
( X ) O Plano de Metas promoveu uma substituição de importações mais intensa nos setores
de bens de capital e de bens de consumo
duráveis, sobretudo pelo maior influxo de
investimentos estrangeiros diretos ocorrido
no período.
( ) O Plano de Metas estabeleceu metas não
somente para a indústria, mas também para a
agricultura, o que possibilitou ao setor primário apresentar taxas de crescimento similares
ao setor secundário.
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38. O período 1961-64, que compreende os governos
de Jânio Quadros e de João Goulart, foi um dos mais
conturbados do século XX.
Sobre o período em tela, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Apesar do fracasso no combate à inflação, o
Plano Trienal possibilitou a elevação da taxa
de crescimento econômico no ano de 1963.
b. ( ) A crise econômica do período 1961-64 foi
atenuada pelos resultados positivos do setor
externo da economia, sobretudo por influxos
de investimentos estrangeiros diretos.
c. ( X ) No período presidencial do governo João
Goulart foi instituído o Plano Trienal, e a partir
de um diagnóstico de inflação de demanda,
previu-se estabilizar os preços de maneira
gradualista e não através de um tratamento
de choque.
d. ( ) No período parlamentarista do governo João
Goulart, o baixo crescimento econômico pode
ser explicado pelas políticas monetária e fiscal
restritivas adotadas, responsáveis pela queda
da inflação verificada no período.
e. ( ) Como forma de procurar estabilizar a economia, o Governo Jânio Quadros promoveu o
fim das taxas múltiplas de câmbio e uma valorização cambial.
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39. O período 1968-73 usualmente é denominado de
“milagre brasileiro”, pelo fato de a economia brasileira
ter registrado elevadas taxas de crescimento com
taxas relativamente baixas e controladas de inflação.
Em relação a esse período, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A ampliação do mercado interno brasileiro
deu-se pela vigorosa política de elevação dos
salários reais, que impulsionaram o consumo
das famílias de renda baixa.
( X ) O crescimento econômico nacional da época
deveu-se, sobretudo, à ampla liquidez internacional promovida pela dinâmica dos eurodólares, que possibilitou a contratação de
empréstimos externos por parte do governo e
de capitais privados.
( ) O crescimento econômico do período deveu-se principalmente à expansão do consumo
interno, já que a política de valorização cambial diminuiu a competitividade das exportações brasileiras.
( ) O crescimento econômico do período foi marcado pela expansão do emprego e, consequentemente, pela melhora na distribuição de renda.
( ) O investimento no período ampliou-se pela
maior participação do setor privado, não
tendo papel importante para a expansão
econômica o investimento do setor público e
os subsídios governamentais ao setor privado.
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40. No ano de 1974 o governo Geisel anunciou o
Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND),
o qual influenciou o desempenho da economia brasileira durante a segunda metade da década de 1970.
Sobre o II PND, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Os projetos do II PND contribuíram para o
aprofundamento do processo de concentração regional da indústria no Sudeste do país.
b. ( ) O II PND propunha a substituição de importações no setor produtor de bens de consumo
duráveis, completando o ciclo de investimento
iniciado no Plano de Metas na década de 1950,
com ampla participação de empresas estatais.
c. ( ) Uma das principais falhas do II PND foi a de
não requerer e subsidiar a participação do
setor privado nacional nos investimentos
previstos.
d. ( X ) O período do II PND diferencia-se do período
do “milagre brasileiro (1968-73)” porque buscou uma estratégia de crescimento aliada a
uma mudança na estrutura produtiva nacional. Todavia o II PND tem em comum com
o período do “milagre” a continuidade na
trajetória do crescimento com endividamento,
possibilitada pela elevada disponibilidade de
financiamento externo.
e. ( ) A crise internacional do petróleo ocorrida
no final do ano de 1973 impossibilitou a
implementação do II PND, pois as economias
avançadas encontravam-se em recessão e
não financiaram os projetos requeridos pelos
Estado brasileiro.

41. Sobre o período que se inicia em 1979, com o
Segundo Choque do Petróleo, e se adentra na primeira metade da década de 1980, marcada pelas
políticas de ajuste à crise do endividamento externo,
assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Como forma de transferir recursos reais ao
exterior para o pagamento da dívida externa
brasileira, a política governamental procurou
estimular as exportações através de desvalorização cambial e subsídios ao setor privado, e
redução do nível de absorção interna.
b. ( ) As políticas econômicas restritivas da primeira
metade dos anos 1980, se por um lado promoveram recessão e elevação do desemprego,
por outro lado contribuíram para o controle
inflacionário.
c. ( ) As políticas recessivas do início dos anos 1980
ajustaram as contas externas do Brasil e assentaram as bases para um crescimento rápido e
com inflação moderada na segunda metade
da década.
d. ( ) A crise da dívida externa do início dos anos
1980 mostrou que o empenho do governo
militar associado à materialização do Segundo
Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND)
não deu resultado porque os projetos de
mudança na estrutura produtiva não foram
concluídos.
e. ( ) A recessão provocada pela política econômica
restritiva não reverteu o desequilíbrio do
balanço de pagamentos brasileiro, tendo efeito
somente na redução das taxas de inflação.
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42. A partir da segunda metade da década de 1980
até o início dos anos 1990 o Brasil implementou vários
planos econômicos com vistas a combater o processo
inflacionário.

43. Sobre o processo de implementação do Plano
Real, analise as afirmativas abaixo:
1. A lógica da introdução da Unidade Real de
Valor (URV) foi semelhante à sugerida pela
proposta “LARIDA” nos anos 1980, já que sua
função era a de provocar uma indexação
generalizada na economia, estimulando a
convergência de expectativas dos agentes
econômicos com respeito à inflação e, com
sua repentina suspensão, acabar com a problemática da inflação inercial.
2. O Plano Real obteve sucesso no combate à
inflação porque não se preocupou somente
com a inflação inercial, mas também com a
inflação de demanda, que requeria para seu
controle o ajuste fiscal do governo.
3. Em relação à dinâmica do balanço de pagamentos, nos primeiros três anos do Plano Real
observaram-se sucessivos e crescentes déficits
na conta de transações correntes, que foram
compensados por superávits na conta capital, em decorrência do ingresso de capitais
estrangeiros de curto e de longo prazos.
4. O ambiente externo caracterizado por crises
financeiras internacionais no período 1994-98
dificultou o sucesso do plano, no sentido da
estabilização de preços aliada à manutenção
do crescimento e do nível de emprego.

Sobre os planos de estabilização monetária praticados
no período em tela, é correto afirmar:
a. ( ) O Plano Bresser recorreu à introdução de uma
moeda indexada, pois apesar de heterodoxo
rejeitou o recurso ao congelamento de preços.
b. ( X ) O Plano Cruzado foi formulado a partir do
diagnóstico de que a inflação brasileira era
especialmente de caráter “inercial”, e não de
demanda.
c. ( ) O fracasso do Plano Cruzado deveu-se a sua
ênfase excessiva sobre o controle do déficit
público e manutenção de taxas de juros reais
elevadas, pois acarretou recessão e elevação
do desemprego.
d. ( ) O Plano Verão foi introduzido como uma inovação na forma de combater a inflação, pois
foi o primeiro na década de 1980 a não recorrer ao congelamento de preços.
e. ( ) O Plano Collor procurou reduzir a inflação a
partir de uma combinação entre “sequestro
de ativos financeiros”, fechamento completo
da economia e adoção de um regime de taxa
de câmbio fixa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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44. Com relação aos impactos do Plano Real sobre a
economia brasileira, assinale a alternativa correta.
a. ( ) A sobrevalorização cambial ocorrida no início
do Plano Real, aliada à abertura externa, teve
efeito imediato na redução dos preços dos
bens não comercializáveis.
b. ( ) O financiamento dos sucessivos déficits em
transações correntes evidenciados nos primeiros anos após a implementação do Plano
Real contribuíram para o aumento da dívida
pública externa, não exercendo efeito sobre a
dinâmica da dívida pública interna.
c. ( ) Com a desvalorização cambial ocorrida no
início do ano de 1999 coube ao setor privado
e não ao setor público o custo da mudança
dos preços relativos, já que no momento
da desvalorização cambial grande parte da
dívida externa do setor privado não estava
protegida.
d. ( X ) Com a “crise no México” em 1995 e a consequente queda das reservas internacionais
acarretada pela fuga de capitais, o Banco
Central do Brasil obrigou-se a elevar a taxa de
juros interna para atrair novamente o capital
externo; todavia, o efeito negativo interno
foi o aumento da dívida pública interna e da
inadimplência de empresas e consumidores.
e. ( ) O setor industrial foi o grande beneficiado com o Plano Real, pois não ocorreu
na economia brasileira o fenômeno da
desindustrialização.

45. É praticamente consenso entre economistas e
historiadores econômicos que a partir de 1990 iniciou
uma nova fase na economia brasileira.
Sobre esse novo período histórico, assinale a alternativa incorreta.
a. ( X ) Os anos 1990 inauguraram o fim da vulnerabilidade externa da economia brasileira.
b. ( ) Ocorreu um intenso processo de privatização
de empresas controladas pelo Estado.
c. ( ) Assistiu-se a um novo surto de expansão de
investimentos diretos estrangeiros, principalmente na segunda metade da década de
1990.
d. ( ) Presenciou-se um aumento da produtividade
que se pode atribuir às reformas econômicas,
apesar dos impactos negativos sobre o nível
de emprego.
e. ( ) Ocorreu uma aceleração do processo de liberalização comercial a partir do governo Collor,
mediante redução progressiva de alíquotas
tarifárias.

46. O seguinte fluxo de retorno esperado para um
certo investimento de R$ 50.000 em moeda corrente é
apresentado no quadro a seguir, sem considerar a inflação, com uma taxa mínima de atratividade de 8% a.a.
Ano

Valores

Valor presente

0
1
2
3
4
5

(50.000)
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

(50.000)
13.888,89
12.860,08
11.907,48
11.025,45
10.208,75

Valor presente
líquido acum.
(50.000)
(36,111,11)
(23,251,03)
(11.343,55)
(318,10)
9.890,65

O período de retorno descontado desse investimento é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

3 anos e 122 dias.
4 anos.
4 anos e 12 dias.
4 anos e meio.
5 anos.
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47. Na análise de investimento, a fase de projetos
engloba a formação de estudos, pesquisas, análises e
avaliações que conectam a oportunidade identificada
com a decisão de investir.

49. Um investimento gera os seguintes retornos apresentados na tabela abaixo:
Ano
0
1
2
3
4
5
6
7
VP
VPL
TIR

Nesta fase de projetos, é correto afirmar:
a. ( ) A avaliação de projeto considera as incertezas
inerentes ao projeto, visto que é impossível
avaliar os riscos associados ao futuro retorno
esperado.
b. ( ) Como os ganhos futuros podem ser avaliados
de maneira diferentes por decisores distintos,
a análise de projeto se baseia na avaliação dos
riscos evitáveis.
c. ( ) O ambiente relevante para a realização de
uma análise de projeto é o ambiente interno
da empresa, visto que o ambiente externo é
cercado de incertezas.
d. ( X ) A avaliação de projeto considera o custo de
oportunidade, bem como os riscos associados
e o retorno esperado.
e. ( ) A imputação do tempo não é recorrente na
análise de projetos, pois os recursos não captáveis no curto prazo podem ser alavancados
no longo prazo.

48. A Lei de Responsabilidade Fiscal instituiu novos
instrumentos de controle do endividamento dos
governos estaduais e municipais a serem exercidos
pelo governo federal.
Entre esses instrumentos, pode-se destacar:
a. ( ) Proibição da rolagem e ampliação da dívida
bancária.
b. ( ) Limitação ao endividamento mobiliário – títulos públicos – permitido com aprovação do
Banco Central e do Ministério da Fazenda.
c. ( ) Fim do limite para o endividamento global
pelas regras do Banco Central e do Conselho
Monetário Nacional.
d. ( ) Fim do endividamento global – dadas as
resoluções do Banco Central e do Conselho
Monetário Nacional, que dispensam aprovação prévia do Legislativo.
e. ( X ) Controle de aprovações de projetos com
apoio financeiro externo – que devem passar
por uma comissão ministerial – e restrição nas
concessões de avais aos créditos externos.
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Valores (R$)
(40.000)
2.000
7.000
8.000
9.000
12.000
15.000
16.000
47.774,54
7.774.54
12%

Considerou-se uma taxa mínima de atratividade de
8% a.a. Os valores apresentados para análise de viabilidade do investimento são o Valor Presente, o Valor
Presente Líquido e a TIR apresentados na sequência.
Para esse investimento, o VPL de R$ 7.774,54 indica
que o investimento é viável dada uma taxa de desconto de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

8% a.a.
12% a.a.
19,43% a.a.
20% a.a. (8% da taxa de desconto + 12% da TIR).
37% a.a.
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50. O gráfico abaixo mostra a relação entre a taxa de
desconto e o Valor Presente Líquido em uma simulação de viabilidade de investimento de um projeto
com valor inicial de R$ 50.000 e parcelas anuais de
R$ 15.000 de retorno num período de 5 anos.

51. Dois investimentos mutuamente exclusivos são
apresentados na tabela seguinte. O primeiro investimento utiliza uma tecnologia já conhecida e seu
retorno é mais imediato; já o segundo apresenta uma
nova técnica e seu retorno é mais longo no tempo.

O valor designado como taxa de desconto foi de 8% a.a.

Ano
0
1
2
3
4
SOMA
VPL (7% a.a.)
TIR
Pay back
descontado

R$ 30.000,00
R$ 25.000,00
R$ 20.000,00
R$ 15.000,00
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
R$ 0,00
(R$ 5.000,00)

Investimento 1 Investimento 2
(10.000)
(10.000)
6.000
3.000
5.000
4.000
4.000
5.000
2.500
7.000
7.500
9.000
4.810,37
5.345,09
32%
27%
2 anos e
2 anos e 3 dias
331 dias

Na escolha de um investimento, é correto afirmar:
0,05

0,1

0,15

0,2

a. (

Taxa de desconto (% a.a. /100)

Assinale a alternativa correta em relação à TIR.
a. ( ) A TIR é a taxa de desconto que zera o VPL;
portanto, corresponde ao valor de R$ 25.000.
b. ( ) A TIR calculada para o projeto é menor que
15% a.a., mas ainda viável, pois a taxa de desconto utilizada foi de 8% a.a.
c. ( ) A TIR calculada para o projeto é de 1,5% a.a., o
que inviabiliza o projeto, dada a taxa de desconto utilizada de 8% a.a.
d. ( ) A TIR é a taxa de desconto que zera o VPL e
corresponde a 8% a.a, que é a taxa de desconto utilizada.
e. ( X ) A TIR calculada para o projeto é aproximadamente de 15% a.a. Qualquer taxa de desconto
inferior a esse valor viabiliza a aceitação do
projeto.

b.

c.

d.

e.

) A escolha deve ser pelo investimento 1, já
que seu pay back descontado e sua TIR são
maiores.
( ) A escolha deve ser pelo investimento 1, já que
seu período de retorno é menor e consequentemente sua remuneração será maior.
( X ) A escolha deve ser pelo investimento 2, já que
seu retorno a somatória dos fluxos de caixa e
VPL é maior que o investimento 1.
( ) Não há como escolher com base nas informações disponibilizadas, já que pela TIR o
melhor investimento é o 1 e pela VPL, é o
investimento 2.
( ) Os dois investimentos são viáveis, uma vez
que a taxa de desconto utilizada é de 10% a.a.
e está abaixo das duas taxas de retorno (TIR)
calculadas.
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52. Um estudo de mercado constitui o conjunto de
atividades orientadas para antever as vendas e os
preços de certo produto com a finalidade de estimar
as receitas futuras.

53. Um determinado produto X é avaliado em relação
aos seus custos em quatro tamanhos de unidades de
produção. Os valores correspondem a R$ por tonelada
do produto X.

É correto afirmar a respeito do tema:

Capacidade instalada
Matérias primas
Mão de obra
Custo de capital
Total

a. ( ) Um estudo de mercado inclui as previsões de
bens e serviços privados, os bens públicos são
previamente definidos pelo orçamento geral
da União e dispensam a necessidade da realização de previsões.
b. ( X ) Um estudo de mercado que relaciona o
impacto dos preços sobre as vendas de um
determinado bem ou serviço pode verificar
que se os preços variam e o sinal da quantidade demandada acompanha esta variação
do preço, o bem é classificado como normal.
c. ( ) Um estudo de mercado se concentra sobre a
produção de bens e serviços de consumo. Os
bens e serviços de produção são verificados
no Plano de Negócios da empresa, já que tal
plano envolve os bens duráveis que serão
disponibilizados por meio de investimento
em capital.
d. ( ) Um estudo de mercado pode apontar o
impacto da renda sobre as vendas futuras da
empresa. Se o coeficiente de Gini (principal
indicador de distribuição de renda utilizado)
aumentar, as vendas futuras da empresa
cairão.
e. ( ) Um estudo de mercado deve analisar os
canais de distribuição adotados, seja no atacado, seja no varejo, avaliando a capacidade
financeira dos agentes envolvidos, bem como
as suas práticas comerciais e políticas de
estoque. As possibilidades de mudanças não
devem ser analisadas no estudo de mercado,
assumindo-se um cenário estático.
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50
27
46
117,4
190,4

100
27
28,8
89,3
145,1

150
27
23
80,6
130,6

Sobre esses custos, é correto afirmar:
a. ( X ) O melhor investimento é no projeto de 150
toneladas, já que seus custos são menores.
b. ( ) Para uma escala menor, por exemplo, a de 50
toneladas, a diferença entre os custos de mão
de obra não é tão expressivo, portanto, para
um investimento intensivo em mão de obra,
valeria a pena usar esta escala menor.
c. ( ) O custo do capital sofre redução com a escala
em função da produtividade marginal do
capital, que determina que a mão de obra
torna-se mais produtiva com o aumento do
volume produzido.
d. ( ) A análise dos custos em função da escala
pode ser enganosa, visto que os custos são
médios e, portanto, ainda precisam ser multiplicados pela escala (quantidade produzida).
e. ( ) O investimento deve ser no projeto de 100
toneladas, já que o seu custo de mão d eobra
é menor.
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54. A localização de um projeto é fundamental para o
sucesso econômico do mesmo.
Em relação às teorias que norteiam a localização correta de um novo investimento em função da característica do peso do produto, é correto afirmar:
a. ( ) Se o índice de custo de mão de obra for elevado,
o novo projeto deve se orientar para o mercado.
b. ( ) Se existirem economias de escala e de escopo,
o novo projeto deve ser localizado junto ao
mercado consumidor.
c. ( X ) Se o Peso Locacional é elevado, o novo projeto
deve se localizar junto à fonte de matéria prima.
d. ( ) Se o índice de custo de mão de obra for elevado, o novo projeto deve ser orientado para
a mão de obra, pois a indústria em questão é
uma indústria leve.
e. ( ) Se o índice material for nulo, o novo projeto perde peso ao longo do processo e sua
localização deve ser próxima ao mercado
consumidor.

56. O orçamento público deve respeitar os princípios
básicos da exclusividade, da unidade, da anualidade
(ou periodicidade) e da universalidade.
Em relação a estes quatro princípios, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

55. A análise de viabilidade econômica de um projeto
inclui diversas etapas e a análise de diversos indicadores econômico-financeiros.
Em relação a essa análise, é correto afirmar:
a. ( ) A Taxa de Retorno é determinada conforme o
ciclo de desenvolvimento inicial do projeto.
b. ( ) O Custo do Capital considera o custo de
oportunidade de investimento do capital em
outras possibilidades de investimento.
c. ( ) O Pay Back, ou Período de Retorno do Projeto,
considera o tempo necessário para o projeto
começar a dar lucro.
d. ( ) O Fluxo de Caixa do Projeto considera o fluxo
de caixa consolidado do projeto de investimento, abrangendo desde o início da implantação, até as fases de formatação, desenvolvimento e operação, envolvendo todo o ciclo
de análise do projeto.
e. ( X ) O Fluxo de Caixa do Projeto considera o fluxo
de caixa esperado do projeto de investimento,
abrangendo desde o início da implantação,
até as fases de formatação, desenvolvimento
e operação, envolvendo todo o ciclo de análise do projeto.

) O princípio da exclusividade mostra que o
orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir
apenas um orçamento.
( ) O princípio da anualidade (ou periodicidade)
impõe que as previsões de receita e despesas
devem referir-se, sempre, ao ano corrente do
orçamento.
( ) O princípio da universalidade mostra que o
orçamento deve conter todas as receitas e
despesas referentes aos poderes da União,
excluindo-se os órgãos da administração
indireta.
( X ) O princípio da anualidade (ou periodicidade)
impõe que as previsões de receita e despesas
devem referir-se, sempre, a um período limitado de tempo.
( ) O princípio da unidade mostra que o orçamento deve conter apenas e tão somente
matéria relacionada ao orçamento, não
podendo incluir outros assuntos.

57. O conceito de tributação abrange a ideia de que o
sistema tributário ideal deve ser equitativo. Para tanto,
cada indivíduo deve pagar uma contribuição considerada justa.
É condição para que esta contribuição seja considerada justa:
a. (
b.

c.

d.

e.

) O sistema tributário deve interferir no sistema
produtivo e alocativo sempre que for possível.
( X ) A cobrança de impostos deve onerar quem
pode pagar mais e desonerar quem pode
pagar menos.
( ) Cada indivíduo deve contribuir com o pagamento proporcional ao seu consumo de bens
públicos.
( ) Nenhuma alocação governamental é eficiente,
em função das mudanças eleitorais cabe ao
governo apenas seguir estas orientações.
( ) O sistema tributário deve se adaptar a cada
mudança eleitoral, como estabelece a constituição federal.
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58. Um bem X pode ser classificado em relação
ao impacto no preço de outro bem relacionado no
mercado Y como um bem substituto ou um bem
complementar.

60. Ao governo é justificada a utilização de políticas
públicas no campo da ação econômica em função
dos princípios das funções alocativa, distributiva e
estabilizadora.

Respectivamente o bem X é denominado de substituto ou de complementar se:

Sobre essas três funções do governo, é correto afirmar:

a. ( X ) O preço do bem Y aumentar e a demanda de
X aumentar e diminuir, respectivamente.
b. ( ) O preço do bem Y aumentar e a demanda de
X aumentar e aumentar, respectivamente.
c. ( ) O preço do bem Y aumentar e a demanda de
X diminuir e diminuir, respectivamente.
d. ( ) O preço do bem Y aumentar e a demanda de
X diminuir e aumentar.
e. ( ) O preço do bem Y aumentar e a demanda
de X permanecer constante e aumentar,
respectivamente.

a. (

b.

c.

d.
59. A existência de bens públicos caracteriza a necessidade de intervenção governamental na economia, já
que os mercados falham na alocação ótima de recursos com a presença de bens públicos.
Sob esta perspectiva, é correto afirmar que os bens
públicos:
a. ( ) São bens caracterizados pela não exclusão, ou
seja, é possível discriminar o consumo individual desse bem.
b. ( ) São bens caracterizados pela rivalidade e não
exclusão, ou seja, é impossível discriminar o
consumo individual desse bem.
c. ( X ) São bens caracterizados pela não rivalidade,
ou seja, não é possível separar o consumo
individual do consumo coletivo (social) desse
bem.
d. ( ) São bens caracterizados pela não rivalidade e
pela exclusão, ou seja, não é possível separar
o consumo individual do consumo coletivo
(social) desse bem.
e. ( ) São bens caracterizados pela não exclusão,
ou seja, se um consumidor adquirir um bem
público, os demais estão excluídos do consumo desse bem.
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e.

) A função distributiva mostra que o governo
pode alterar a distribuição de renda da sociedade, tributando mais os impostos diretos,
por exemplo.
( ) A função alocativa mostra que o papel do
governo é o de se voltar para a produção de
bens públicos, já que o mercado se encarrega
de determinar a previsão correta dos mesmos.
( ) A função distributiva determina que o
governo pode usar instrumentos como o
sistema de seguridade social para garantir a
distribuição de renda, isentando os indivíduos
da contribuição social.
( ) A função estabilizadora justifica a ação do
governo para estabilizar o funcionamento do
mercado financeiro, do emprego e das taxas
de câmbio, permitindo que o mercado flutue
de maneira rápida e ríspida, mas sem inflação.
( X ) A função alocativa diz que o não funcionamento do mercado faz com que o governo
defina o tipo, a qualidade e a contribuição
(preço, pagamento, taxa, etc) de cada consumidor na alocação de bens públicos.
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61. A Constituição de 1988 introduziu importantes
mudanças no sistema tributário nacional, promovendo uma crescente onda de descentralização de
receitas e de despesas.

62. Os gastos públicos podem ser classificados de
acordo com três óticas: a finalidade do gasto, a natureza do dispêndio e o tipo de agente encarregado da
execução do gasto.

É correto afirmar que o sistema tributário nacional, a
partir da nova Constituição:

Em relação a essa classificação, é correto afirmar:

a. ( ) Promoveu o controle das alíquotas de transferências, vinculadas ao número de pessoas nas
unidades subnacionais (estados e municípios).
b. ( ) Vinculou o recurso transferido aos governos
subnacionais (estados e municípios) a algum
tipo de gasto específico.
c. ( X ) Concedeu aos governos subnacionais (estados e municípios) competências tributárias
exclusivas e autonomia para legislar, coletar,
controlar e gastar os recursos, podendo até
fixar alíquotas de impostos.
d. ( ) Concedeu aos governos subnacionais (estados e municípios) competências exclusivas
e autonomia para legislar, coletar e gastar os
recursos, mas sem poder fixar as alíquotas de
impostos.
e. ( ) Proibiu as transferências voluntárias do
governo federal aos governos subnacionais
(estados e municípios). Estas transferências
obedecem critérios rígidos e vinculação a
projetos aprovados previamente.

a. (

b.

c.

d.

e.

) A natureza do gasto o classifica em 3 categorias econômicas de despesa: custeio, investimento e inversões financeiras.
( X ) A finalidade determina que os gastos são classificados em funções, programas e subprogramas (dependendo do grau de agregação
utilizado).
( ) A distribuição dos gastos em qualquer categoria já é previamente determinada pela finalidade da despesa. Nesse sentido, a classificação apresentada é aleatória e não responde
a um critério técnico confiável, variando de
acordo com o gestor público.
( ) O tipo de agente encarregado da execução
classifica a despesa de acordo com o Decreto
Lei no 200, de 25/02/1967, que denomina
as entidades governamentais em dois grupos: a administração direta (as autarquias
e fundações) e administração indireta (serviços pertencentes ao quadro da estrutura
administrativa).
( ) Uma despesa pública, com alta dependência
de mão de obra e gerenciada pela administração direta, se fosse transferida para a
administração indireta provocaria redução do
gasto em consumo do governo e, consequentemente, uma modificação real na estrutura
do dispêndio governamental.
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63. A Constituição de 1988, no seu artigo 165, § 5o,
determina que a lei orçamentária anual deve compreender três orçamentos: o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento de seguridade
social.
É correto afirmar em relação a estes três tipos de
orçamento:
a. ( ) O orçamento fiscal compreende os poderes
da União (Legislativo, Executivo e Judiciário),
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo poder público. A administração
indireta é compreendida no orçamento de
investimento.
b. ( ) O orçamento de investimentos compreende
os gastos com autarquias e empresas públicas,
onde o governo tem maioria do capital social
com direito a voto, excluindo a parte referente
ao custeio.
c. ( ) O orçamento de investimento compreende os
gastos com autarquias e empresas públicas,
onde o governo direito a voto, independentemente de ser acionista maioritário ou minoritário, excluindo as despesas com custeio.
d. ( X ) O orçamento fiscal compreende os poderes
da União (Legislativo, Executivo e Judiciário),
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo poder público.
e. ( ) O orçamento com seguridade social abrange
as entidades e os órgãos da administração direta vinculados à seguridade social,
excluindo-se os órgãos da administração
indireta, mas compreendendo os fundos mantidos pelo governo.
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64. O orçamento público no Brasil é fiscalizado, controlado e avaliado interna e externamente, fato que
garante autonomia e maior transparência ao curso
dos recursos públicos.
Considerando-se a efetivação desse sistema de controle, é correto afirmar:
a. ( X ) A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial da União é
tarefa do Congresso Nacional, mediante controle externo.
b. ( ) A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, menos a operacional e patrimonial
da União, é tarefa do Congresso Nacional,
mediante controle externo. O sistema de controle interno de cada poder fica encarregado
da fiscalização operacional e patrimonial.
c. ( ) Cabe ao Tribunal de Contas a fiscalização
externa das despesas contábeis, financeiras
e orçamentárias, operacional e patrimonial, e
não ao Congresso Nacional.
d. ( ) Os princípios orçamentários que tratam da
publicidade, clareza, compreensão, unidade
orçamentária, especificação detalhada e
autorização prévia norteiam a elaboração do
orçamento e são determinados pelo sistema
interno de controle. O princípio da periodicidade é analisado pelo controle externo do
orçamento.
e. ( ) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária da união é de responsabilidade do poder
judiciário, mediante o ministério público.
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Custo Médio

65. Considere o gráfico abaixo, que representa os
custos totais médios de dois projetos de investimento
em transporte público, em função da quantidade de
passageiros transportados.

Ônibus

Metrô

Quantidade de passageiros transportados
É correto afirmar:
a. ( ) Não existe como comparar os dois custos, pois
os gráficos são diferentes.
b. ( ) Para um número menor de passageiros, o
menor custo médio é o do metrô.
c. ( ) Para um número maior de passageiros, não
existe custo médio compatível com o do
transporte de ônibus.
d. ( ) Para um número maior de passageiros, o
menor custo médio é o do ônibus.
e. ( X ) Para um número maior de passageiros, o
menor custo médio é o do metrô.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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