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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar 
consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de 
período das 3 (três) horas; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Leia com atenção o texto para responder às 
questões 01 e 02: 
 

O Brasil obteve uma melhora constante nos 
indicadores de saúde  nas últimas décadas. A 
mortalidade infantil foi reduzida em 70%.Trata-se  
do efeito positivo dos investimentos  no 
atendimento básico e também saneamento. A 
análise mais detalhada dos indicadores, contudo, 
revela  uma discrepância acentuada entre as 
regiões. A expectativa de vida ao nascer no Sul 
supera 75 anos, enquanto no Nordeste é de 71 
anos, não muito melhor do que na Bolívia ou na 
Coreia  do Norte. Uma das  razões para tamanha 
divergência  é a presença  mais acentuada de 
doenças infectocontagiosas no Norte e no 
Nordeste, em decorrência da falta de 
saneamento básico. 
                            (Revista Veja . 22/10/2014 p.62) 

 
01) O texto tem por finalidade: 
 
(A)  instruir.  
(B)  informar. 
(C)  discutir.  
(D)  explicar. 
(E)  questionar. 
 
02) Com base no texto só não se pode afirmar 
que: 
 
(A)  No Brasil houve  um decréscimo na taxa de 
mortalidade infantil. 
(B)  A expectativa de vida no Brasil é maior no 
Sul que no Nordeste. 
(C) Presença de doenças infectocontagiosas 
causa queda no índice de expectativa de vida no 
Norte e Nordeste do país. 
(D)  A expectativa de vida no Norte e Nordeste 
brasileiros é menor que na Bolívia. 
(E)  Existe falta de saneamento básico no Norte 
e Nordeste. 
 
03) No trecho: “Ora, parece haver um certo 
consenso entre os analistas a respeito da 
confluência da humanidade para aquilo que vem 
sendo qualificado de forma genérica como 
economia ou sociedade do conhecimento. Isso 
significa um salto de qualidade em relação ao 
modo de produção hegemônico atualmente 
existente, onde a produção física de bens e 
materiais ainda exerce o maior peso na maior 
parte dos países.”, as palavras em destaque 
são, respectivamente:  
 
(A) Substantivo, advérbio e pronome. 
(B) Pronome, advérbio e substantivo. 

(C) Pronome, substantivo e advérbio.  
(D) Substantivo, pronome e advérbio. 
(E) Advérbio, substantivo e pronome. 
 
04) No enunciado: “O processo histórico de 
desenvolvimento das forças produtivas sempre 
foi pautado pelo aprofundamento das relações 
do homem com a natureza...”, é CORRETO 
afirmar que existe(m): 
 
(A) Uma oração. 
(B) Duas orações. 
(C) Três orações. 
(D) Quatro orações.  
(E) Nenhuma oração. 
 
05) Sobre o enunciado: “A educação é o 
fundamento da construção de qualquer tipo de 
projeto de país.”, é CORRETO afirmar que:  
 
(A) É um período composto. 
(B) É um período simples. 
(C) É uma frase sem sentido. 
(D) É uma frase sem verbo.  
(E) É uma oração sem sujeito. 
 
06) Leia a seguinte frase: 
 
“Diga ______ Sua Excelência que não tenho 
nada _____ acrescentar _______ palavras que já 
disse.” 
 
Marque a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas, de acordo com a 
norma culta:  
 
(A) à – a – às. 
(B) a – a – às. 
(C) à – à – as. 
(D) a – à – as. 
(E) à – a – as. 
 
07) Elisa possuía a quantia de R$ 240,00. Se ela 

gastou  na compra de frutas e na doceria ¼ do 

restante, pergunta-se: com quanto Elisa ainda 
ficou? 
 
(A) R$ 58,00. 
(B) R$ 75,00. 
(C) R$ 144,00. 
(D) R$ 198,00. 
(E) R$ 205,00. 
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08) Observe a sequência das figuras abaixo. 
Quantos pontos terá a sexta figura? 
 

 
 
(A)  30. 
(B)  35. 
(C)  40. 
(D)  42. 
(E)  44. 
 

09) Uma equipe de basquetebol venceu  das 

partidas que ela disputou em um torneio. Qual é 
a quantidade, em %, das partidas que essa 
equipe venceu? 
 
(A) 35%. 
(B) 50%. 
(C) 65%. 
(D) 75%. 
(E) 80%. 
 
10) A quantidade 120% pode ser escrita na 
forma de uma fração. Dê a forma irredutível 
dessa fração: 
 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

(E) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11) De acordo com os dados informados pelo 
Conselho Nacional de Justiça, em comparação 
ao ano de 2.010, atualmente o número de 
crianças brasileiras adotadas por casais 
estrangeiros: 
 
(A) Aumentou em mais de 60%. 
(B) Caiu pela metade. 
(C) Diminuiu em mais de 60%. 
(D) Dobrou. 

(E) Manteve-se estável. 
 
12) No início deste mês o aplicativo de troca de 
mensagens denominado WhatsApp foi 
bloqueado atendendo a determinação judicial. 
Esta decisão foi tomada pelo Juiz de que 
Comarca abaixo? 
 
(A) Lagarto – SE. 
(B) Marimbondo – AL. 
(C) Patos – PB. 
(D) Pavão – MG. 
(E) Raposa – MA. 
 
13) O Ministério da Justiça instituiu no início 
deste mês a Política Nacional de Alternativas 
Penais, com o objetivo de reduzir o número de 
presos no país por meio da aplicação de 
punições que substituam a privação da 
liberdade. São eixos norteadores desta política, 
EXCETO: 
 
(A) Ampliação e qualificação da rede de 
serviços de acompanhamento das alternativas 
penais. 
(B) Enfrentamento à cultura de encarceramento. 
(C) Fomento ao controle e à participação social 
nos processos de formulação, implementação, 
monitoramento e avaliação da política de 
alternativas penais. 
(D) Promoção de desencarceramento e da 
intervenção policial máxima. 
(E) Qualificação da gestão da informação. 
 
14) O que foi criado em 09/12/1.885? 
 
(A) A Comarca de Piraquara. 
(B) A Freguesia de Bom Jesus de Piraquara. 
(C) A Vila de Deodoro. 
(D) O Distrito de Deodoro. 
(E) O Município de Piraquara. 
 
15) A demanda de um bem e/ou serviço está 
ligada a diversos fatores. Em relação aos preços 
qual a afirmação correta: 
 
(A) As quantidades demandadas variam em 
função inversa à variação dos preços. 
(B) As quantidades demandadas variam em 
função direta à variação dos preços. 
(C) As quantidades demandadas variam em 
exata proporção à variação dos preços. 
(D) As quantidades demandadas não variam em 
função da variação dos preços. 
(E) Nenhuma alternativa está correta. 
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16)  Elasticidade-preço da procura a fórmula ε= 
∆q/q° / ∆p/p° > |1| (onde q=quantidade. 
q°=quantidade inicial. p=preço e  p°=preço 
inicial) identifica: 
 
(A) Procura de elasticidade unitária. 
(B) Procura inelástica. 
(C) Procura elástica. 
(D) Procura anelástica. 
(E) Nenhuma alternativa está correta. 
 
17) Elasticidade-preço da oferta a fórmula  ε= 
∆q/q° / ∆p/p° = |1| (onde q=quantidade. 
q°=quantidade inicial. p=preço e p°=preço 
inicial) identifica: 
 
(A) Oferta de elasticidade unitária. 
(B) Oferta inelástica. 
(C) Oferta elástica. 
(D) Oferta anelástica. 
(E) Nenhuma alternativa está correta. 
 
18) Estrutura de Mercado na classificação de 
Stackelberg de estrutura de mercado a situação 
de “pequeno número de compradores” e 
“pequeno número de vendedores” caracteriza: 
 
(A) Concorrência Perfeita. 
(B) Oligopsônio. 
(C) Monopólio. 
(D) Oligopólio Bilateral. 
(E) Oligopólio. 
 
19) Contabilidade Social o Sistema de Contas 
Nacionais do Brasil possui grupos de contas 
consolidadas. Dos grupos abaixo relacionados 
aponte o que não corresponde à realidade: 
 
(A) Conta Poupança Interna Consolidada. 
(B) Conta Produto Interno Bruto. 
(C) Conta de Capital. 
(D) Conta Transações com o Resto do Mundo. 
(E) Conta da Renda Nacional Disponível Bruta. 
 
20) Balanço Internacional de Pagamentos o 
Balanço Internacional de Pagamentos é 
composto por dois grandes grupos, a saber: 
 
(A) Balança Comercial e Balança de Serviços. 
(B) Balança Comercial e Transações Correntes. 
(C) Balança de Serviços e Transações 
Correntes. 
(D) Balança de Serviços e Movimento de 
Capitais. 
(E) Transações Correntes e Movimento de 
Capitais. 

21) Balanço Internacional de Pagamentos e Taxa 
Cambial numa situação de déficit no Balanço de 
Pagamentos o seu reequilíbrio via taxa de 
câmbio se dá pela depreciação da taxa cambial 
com as consequências: 
 
(A) Redução das Importações.  
(B) Redução das Despesas de Serviços. 
(C) Aumento no Ingresso de Capitais 
Estrangeiros. 
(D) Todas as alternativas acima estão corretas. 
(E) Nenhuma alternativa está correta. 
 
22) Modelo IS-LM Sobre as curvas IS-LM aponte 
a afirmativa correta: 
 
(A) A curva IS é resultado da combinação de 
taxas de juros com correspondentes níveis de 
renda de equilíbrio, no mercado de bens. 
(B) A curva IS é resultado da combinação de 
taxas de juros com correspondentes níveis de 
renda de equilíbrio, no mercado monetário. 
(C)  A curva LM é resultado da combinação de 
taxas de juros com correspondentes níveis de 
renda de equilíbrio, no mercado de bens. 
(D) As curvas IS-LM são resultado da 
combinação de taxas de investimentos com 
correspondentes níveis de poupança de equilíbrio. 
(E) Nenhuma alternativa está correta. 
 
23) Inflação a elevação generalizada dos níveis 
de preços dos bens e serviços constitui-se no 
fenômeno monetário denominado de: 
 
(A) Inflação. 
(B) Deflação. 
(C) Desinflação. 
(D) Reflação 
(E) Nenhuma alternativa está correta. 
 
24) O Milagre Econômico a economia brasileira 
no período 1968-1973 experimentou um 
crescimento médio acima de 10% em seu PIB, 
fato que ensejou o uso do termo “Milagre 
Econômico”. Assinale qual dos fatores abaixo 
não contribuiu para esse crescimento: 
 
(A) Forte crescimento das exportações. 
(B) Forte crescimento no consumo de bens 
duráveis. 
(C) Aumento acentuado nos investimentos 
produtivos. 
(D) Emissão de moeda em grandes volumes. 
(E) Aumento acentuado nos investimentos 
públicos. 
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25) O Plano Real o Governo de Itamar Franco, 
em 1993, criou o Plano Real. Sua implementação 
exigiu a adoção de diversas ações específicas. 
Assinale a alternativa que não faz parte dessas 
ações: 
 
(A)  Implementação do Programa de Ação 
Imediata (PAI). 
(B) Criação da Unidade Real de Valor (URV). 
(C) Criação da nova moeda, o REAL. 
(D) Criação do Imposto Provisório sobre 
Movimentação Financeira (IPMF). 
(E) Adoção do congelamento de preços e 
salários. 
 
26) Juros e Descontos as fórmulas: J=Pin.   
Cn=C(1+i)n .   D=Nin  identificam 
respectivamente: 
 
(A) Desconto Bancário, Juros Compostos e 
Juros Simples. 
(B) Desconto Bancário, Juros Simples e Juros 
Compostos. 
(C) Juros Compostos, Juros Simples e Desconto 
Bancário. 
(D) Juros Simples, Juros Compostos e Desconto 
Bancário. 
(E) Juros Compostos, Desconto Bancário e 
Juros Simples. 
 
27) Taxa de Juro Nominal. Efetiva, Proporcional 
e Equivalente em relação às taxas de juros, 
indique a alternativa correta: 
 
(A) Taxa Nominal de juros: refere-se a um 
período financeiro que não coincide com o período 
de capitalização. 
(B) Taxa Efetiva de juros: refere-se a um 
período financeiro que coincide com o período de 
capitalização. 
(C) Taxa Proporcional de Juros: duas taxas de 
juros referentes a períodos diferentes são 
proporcionais quando produzem o mesmo juro, 
sobre o mesmo principal, no mesmo prazo. 
(D)  Taxa Equivalente de Juros: duas taxas de 
juros referentes a períodos diferentes são 
equivalentes quando produzem o mesmo montante, 
sobre o mesmo principal, no mesmo prazo. 
(E) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 
28) Sistemas de Amortização nas operações de 
crédito e ou financiamentos, quatro sistemas de 
amortização são mais utilizados. Dos cinco 
sistemas abaixo apresentados um é falso, 
identifique-o: 
 

(A)  Sistema de Pagamento Periódico de Juros: 
os juros são pagos ao final de cada período de 
capitalização e o principal é pago ao final do prazo. 
(B) Sistema de Juros e Principal ao Final: os 
juros são capitalizados e pagos com o principal, ao 
final do prazo. 
(C) Sistema Europeu de Amortização: somente 
os juros são pagos por um período inicial. Após 
este período capitalizam-se os juros e paga-se junto 
com o principal ao final. 
(D) Sistema de Amortizações Constantes (SAC): 
considera amortizações iguais ao do principal e 
juros decrescentes, calculado sobre o saldo 
devedor. 
(E) Sistema/Tabela Price: as prestações são 
fixas. Os juros estão embutidos nas prestações, 
juntamente com as amortizações. 
 
29) Taxa de Retorno de Investimento para que 
uma alternativa de investimento seja 
aconselhável devemos ter presente pelo menos 
uma das condições a seguir: 
 
(A) NPV (Valor Presente Líquido) ≥ 0. 
(B) TIR (Taxa Interna de Retorno) ≥ taxa mínima 
de atratividade. 
(C) IL (Índice de Lucratividad(E)≥ 1. 
(D) TR (Taxa de Rentabilidad(E)≥ 0. 
(E) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 
30) Desenvolvimento Econômico Regional por 
desenvolvimento econômico entendem-se, além 
das mudanças de caráter quantitativo dos níveis 
de produção nacional, as modificações que 
alteram a composição do produto e a alocação 
dos recursos pelos diferentes setores da 
economia. O desenvolvimento econômico regional 
difere do desenvolvimento econômico nacional 
pela ausência de barreiras em relação à migração 
e circulação de bens, serviços e capital. 
 
Para caracterizar um processo de 
desenvolvimento econômico regional, devemos 
observar ao longo do tempo a existência de: 
 
(A) Crescimento do bem-estar econômico, medido 
por indicadores de natureza econômica, por exemplo: 
produto nacional total, produto nacional per capita. 
(B) Diminuição dos níveis de pobreza, 
desemprego e desigualdade. 
(C) Melhoria das condições de saúde, nutrição, 
educação, moradia e transporte. 
(D) Melhoria das condições econômicas e 
humanas concentradas em determinado espaço 
econômico e geográfico, espaços regionais. 
(E) Todas as alternativas acima estão corretas. 


