
Prefeitura de Florianópolis
Concurso Público • Edital 002/2019

  http://florianopolis.fepese.org.br

Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � 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!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 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.

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

17 de novembro

14h30 às 18h30

50 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 10 questões

1. Leia a tirinha.

https://www.google.com

Analise as afirmativas abaixo em relação à tirinha.

1. O humor da tirinha reside no fato de a namo-
rada perceber, na fala do namorado, os pro-
blemas gramaticais e não gostar deles.

2. Em sua fala, a namorada faz referência à colo-
cação pronominal.

3. O namorado faz a colocação pronominal 
errada em todas as falas.

4. Para corrigir suas falas, o namorado deveria 
usar a ênclise em todas as falas.

5. Para corrigir a frase: “Nunca deixe-me!” será 
necessário usar a próclise, assim: ”Nunca me 
deixe”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

2. Leia o texto.

[…] a fisionomia de José Maria estava tão transtor-
nada que o padre, também de pé, começou a recuar, 
trêmulo e pálido. “Não, miserável! não! tu não me fugi-
rás!” bradava José Maria, investindo para ele. Tinha os 
olhos esbugalhados, as têmporas latejantes; o padre ia 
recuando… recuando…

Machado de Assis

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ).

( ) As aspas foram usadas para indicar a fala de 
um personagem.

( ) José Maria era o nome do padre que estava 
trêmulo e pálido.

( ) Na frase: “Não, miserável!”, a vírgula foi usada 
para separar um vocativo.

( ) A vírgula antes de “investindo” é optativa.
( ) José Maria estava de pé.
( ) Em “tu não me fugirás”, o emprego do tempo 

verbal indica uma ação certa a acontecer; é, 
pois, o futuro do presente do indicativo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • F • V • V
b. Check-square V • F • V • F • V • V
c. SQUARE F • V • F • V • F • F
d. SQUARE F • F • V • V • V • V
e. SQUARE F • F • V • F • F • F

3. Apenas uma alternativa apresenta-se com acentua-
ção e ortografia corretas. Assinale-a.

a. SQUARE Houve concenso naquela sessão plenaria.
b. SQUARE Sempre quiz fazer parte da exceção à regra.
c. Check-square A aterrissagem foi tranquila, tanto quanto o voo.
d. SQUARE Que eles viajem bem e que vejam a jibóia tão 

famosa.
e. SQUARE Esses frascos contém substância tóxica, esplen-

didamente acomodada.
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4. Leia o texto.

Ontem levava a domicílio uma encomenda solicitada. 
Estava a dirigir pela estrada quando, a um metro de 
minha vista, observei a sinaleira que estava intermi-
tente. Falei a pessoa que estava comigo no carro: “se 
não estou atenta a sinalização, com certeza, teria 
problemas”.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto.

1. No texto há a necessidade de duas crases.
2. O texto está corretamente redigido.
3. O texto dá exemplo de que a crase ocorre 

quando há a junção do artigo “a” e a preposi-
ção “a”.

4. Diante de palavra feminina sempre ocorre 
crase.

5. A pontuação do texto está correta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.

5. Escolha a forma verbal (entre parenteses) correta.

 � Se eu (depuser/depor), serás condenado!
 � (Acodimos/Acudimos) o aluno que se 

machucou. 
 � Quando eu (vir/ver) o diretor, falarei com ele.
 � Quando olhei para trás, a água  

(invadira/invadiu) as lojas. 
 � Eu (reavi/reouve) meus pertences.

Assinale a alternativa que indica corretamente as 
formas verbais.

a. Check-square depuser • acudimos • vir • invadira • reouve
b. SQUARE depuser • acodimos • vir • invadira • reouve
c. SQUARE depor • acudimos • ver • invadiu • reouve
d. SQUARE depor • acudimos • ver • invadira • reavi
e. SQUARE depor • acodimos • ver • invadiu • reavi

6. Leia o texto.

Em uma delegacia…

— Quero comunicar o desparecimento de um polvo…

— A polícia só se mobiliza após 24h!

— Foi ontem …

— Alguma briga em casa? Ele já sumiu antes? Apresen-
tava olhos vermelhos, comportamento arredio, notas 
baixas na escola…?

— Por que tanta pergunta?

— Sabe quantos casos de polvos desaparecidos temos 
aqui por dia, meu amigo?

Laerte Laerte

Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto.

1. O diálogo pode ser considerado irreal consi-
derando uma das falas do delegado.

2. Temos, no texto, nas palavras sublinhadas, 
exemplo da regra geral de concordância 
nominal.

3. Se na porta da delegacia, o senhor encon-
trasse uma placa com os seguintes dizeres: 

“Hoje, entrada é proibida!”, veria uma placa 
corretamente escrita e não entraria.

4. A crase é obrigatória em indicativo de horas, 
como em: Começa a sessão às 24h. Igual uso 
obrigatório tem-se em: “O depoimento está 
marcado para às 24h”.

5. Na frase: “Alguma briga em casa?”, a palavra 
sublinhada não é o verbo “brigar”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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10. Leia o hipotético documento padrão ofício, ende-
reçado ao Presidente da Assembleia Legislativa; nele 
há lacunas que precisam ser preenchidas.

               ,

Apresentamos a                o 
projeto para a ampliação de vagas nesta instituição 
para ser discutido na próxima reunião ordinária dessa 
Casa, conforme sua solicitação. Esperamos que, depois 
de uma crítica discussão, haja a aprovação do que foi 
proposto.

                ,

Zeferino da Silva 
Coordenador de Planejamento Institucional

Assinale a alternativa que apresenta correto preenchi-
mento das lacunas.

a. SQUARE Senhor • Vossa Senhoria • Cordialmente
b. SQUARE Presidente • Vossa Excelência • Cordialmente
c. Check-square Senhor Presidente • Vossa Excelência • 

Respeitosamente
d. SQUARE Senhor Presidente • Vossa Senhoria • 

Atenciosamente
e. SQUARE Caro Senhor • Vossa Excelência • 

Respeitosamente

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e culturais 5 questões

11. Analise o texto abaixo:

A população catarinense estimada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o ano de 
2019, indica um número superior a      milhões 
de habitantes, com um crescimento de 1,3 na popula-
ção, puxado especialmente por cidades localizadas  
no              do Estado.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 6,5 • Meio-Oeste
b. Check-square 7 • Litoral Norte
c. SQUARE 7,3 • Planalto Norte
d. SQUARE 8,0 • Vale do Itajaí
e. SQUARE 8,5 • Extremo-Oeste

7. Avalie as frases quanto à regência verbal, e coloque 
( C ) para correta, e ( E ) para errada.

( ) Custo a crer que não virás ao meu aniversário.
( ) Precisei bem o problema e será dada a 

solução.
( ) Pago a divida para o devedor.
( ) A rua que minha amiga mora é um verdadeiro 

jardim.
( ) A aluna cuja atitude louvável me referi, com-

pareceu hoje.
( ) Aviso a quem interessar possa que o paga-

mento sairá hoje.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE C • C • E • E • E • C
b. SQUARE C • E • C • E • C • E
c. SQUARE E • C • C • C • E • E
d. Check-square E • C • C • E • E • C
e. SQUARE E • E • C • C • C • E

8. Sobre o uso dos pronomes, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Esta sua blusa lhe caiu bem.
b. SQUARE Todo o aluno merece atenção.
c. SQUARE Quero falar consigo agora, João!
d. SQUARE Entre eu e você, não haverá discórdias.
e. Check-square Gosto de chocolate quente e sorvete; este no 

verão, aquele no inverno pois aquece até a alma.

9. Assinale a alternativa que está em conformidade 
com a norma culta.

a. SQUARE Vim à festa mas não lhe vi.
b. Check-square Houve muitos problemas naquela reunião.
c. SQUARE O almoço beneficiente foi servido às 12hs em 

ponto.
d. SQUARE Colocaram um impecilho para mim usar a sala 

de reuniões.
e. SQUARE Segue anexo a esta carta todas as fotografias 

solicitadas.
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14. Identifique, na lista de fenômenos históricos 
abaixo, aqueles que envolveram populações do Pla-
nalto ou do Oeste de Santa Catarina.

1. Tropeirismo.
2. Novembrada.
3. Coluna Prestes.
4. Contestado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

15. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre conflitos bélicos contemporâneos.

( ) A guerra na Síria se tornou ainda mais violenta 
e complexa com as interferências de países 
como a Rússia, os Estados Unidos, o Irã e a 
Turquia, entre outros.

( ) Com a retirada das tropas estadunidenses do 
Iraque, em 2011, grupos políticos dominados 
por facções xiitas ou sunitas continuam se 
enfrentando.

( ) A Somália sofre uma intervenção das forças 
da União Africana, que pois fim aos conflitos 
que duravam mais de 30 anos e vitimaram 
2 milhões de civis.

( )  Os conflitos entre Israel e Palestina têm se 
limitado a manifestações pacíficas, como 
ocorreu este ano em Gaza, durante a Marcha 
do Retorno.

( ) Na Nigéria, os conflitos que ocorrem desde 
2009, entre cristãos e muçulmanos, envolvem 
também lutas por terras e riquezas naturais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta, de cima para baixo.

a. Check-square V • V • F • F • V
b. SQUARE V • F • V • V • F
c. SQUARE V • F • F • V • V
d. SQUARE F • V • V • V • V
e. SQUARE F • V • V • F • V

12. O Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística 
divulgou, em agosto de 2019, as estimativas das popu-
lações residentes nos 5.570 municípios brasileiros.

Estima-se que o Brasil tenha mais de 210 milhões de 
habitantes e uma taxa de crescimento populacional 
de 0,79% ao ano, apresentando          do 
crescimento quando comparado ao período 2017/2018.  
O mesmo instituto informa que é superior a       
mil pessoas a população estimada do Município de 
Florianópolis, em 2019.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. Check-square queda • 500
b. SQUARE equilíbrio • 507
c. SQUARE crescimento • 510
d. SQUARE desaceleração • 512
e. SQUARE estagnação • 550

13. Analise as afirmativas abaixo sobre o Estado de 
Santa Catarina.

1. No passado, seu território foi disputado por 
espanhóis e portugueses.

2. Sua atual área territorial é superior a 
95.730,000 km².

3. As festas de caráter étnico evidenciam as 
influências dos colonizadores europeus.

4. A indústria do turismo é a principal fonte de 
arrecadação das cidades litorâneas como 
Florianópolis e Itajaí.

5. Sua população estimada em 2019 é superior a 
7 milhões de habitantes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.



 Página 7

Prefeitura de Florianópolis • Concurso Público • Edital 002/2019

S11 Economista

18. Assinale a alternativa que contém uma opção 
válida na qual conste a exibição da velocidade de 
conexão de uma rede Ethernet WiFi no Windows 10 
Pro em português.

a. SQUARE Através da caixa de diálogo Propriedades do 
Sistema, disponível via Painel de Controle

b. Check-square Através da caixa de diálogo Status de Wi-Fi, 
disponível via Central de Rede e Compartilha-
mento do Painel de Controle

c. SQUARE Através da caixa de diálogo Propriedades do 
adaptador de Rede, disponível via Gerenciador 
de Dispositivos do Painel de Controle

d. SQUARE Através da tela de Propriedades de Rede dispo-
nível via clique com o botão direito do mouse 
sobre o ícone de conexão disponível na área de 
trabalho

e. SQUARE Através da tela de Propriedades de Rede dispo-
nível via clique com o botão direito do mouse 
sobre o ícone de conexão disponível na barra 
de ferramentas do Windows

19. A otimização de unidades do Windows 10 pode 
auxiliar o funcionamento do computador e possibilitar 
uma inicialização mais rápida do Windows.

Assinale a alternativa que indica o utilitário correto 
do Windows 10 Pro em português que possibilita ao 
usuário executar este recurso.

a. SQUARE Painel de Controle  Desfragmentador do Disco
b. SQUARE Ferramentas Administrativas   

Desfragmentador do Disco
c. SQUARE Ferramentas Administrativas   

Central de Manutenção do Windows   
Gerenciar Discos  Otimizar

d. SQUARE Painel de Controle  Sistema  Unidades  
Otimizar

e. Check-square Ferramentas Administrativas   
Desfragmentar e Otimizar Unidades

Noções de Informática 5 questões

16. Qual fórmula permite obter o valor referente ao 
TOTAL do pedido (R$ 124,80) da seguinte planilha do 
MS Excel do Office 365 em português?

Pedido de Compra
Item Custo unitário Quantidade

Lápis R$ 1,40 4
Caneta R$ 3,20 6
Caderno R$ 8,50 3
Grampeador R$ 14,90 5
TOTAL do pedido  R$ 124,80

a. SQUARE SOMA()
b. SQUARE SOMAR()
c. Check-square SOMARPRODUTO()
d. SQUARE SOMA.PRODUTO()
e. SQUARE PRODUTO()

17. Analise as afirmativas abaixo sobre a criação de 
gráficos do MS Excel do Office 365 em português.

1. Os gráficos podem ser criados somente a 
partir da guia Exibir do MS Excel.

2. Não é possível formatar a borda, adicionando 
por exemplo uma linha sólida, dos gráficos do 
tipo Pizza.

3. Os gráficos de colunas 2D podem ser tanto 
de colunas agrupadas, empilhadas ou 100% 
empilhadas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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23. Catorze atletas participam de uma corrida. De 
quantas maneiras diferentes pode ser composto o 
podium com os três primeiros colocados (assuma que 
não é possível empate em nenhuma das três primeiras 
colocações).

a. SQUARE Mais do que 2200
b. Check-square Mais do que 2150 e menos do que 2200
c. SQUARE Mais do que 2100 e menos do que 2150
d. SQUARE Mais do que 2050 e menos do que 2100
e. SQUARE Menos do que 2050

24. Diego possui uma coleção com 5 carros e 4 cami-
nhões miniaturas. De quantos modos ele pode formar 
uma fila com seus veículos miniaturizados, de maneira 
que os carros fiquem juntos (sem caminhões entre os 
carros)?

a. Check-square Mais de 14000
b. SQUARE Mais de 13000 e menos de 14000
c. SQUARE Mais de 12000 e menos de 13000
d. SQUARE Mais de 11000 e menos de 12000
e. SQUARE Menos de 11000

25. Se Ancelmo não é educado, então Maria não é 
malandra e Joana é fiel. Se Joana é fiel, então Afonso é 
bonito. Sabemos que Afonso não é bonito.

Logo, podemos afirmar corretamente que:

a. SQUARE Joana é fiel.
b. SQUARE Maria é malandra.
c. SQUARE Maria não é malandra.
d. SQUARE Ancelmo não é educado.
e. Check-square Ancelmo é educado.

20. Assinale a alternativa que indica corretamente 
o item do Painel de Controle do Windows 10 Pro em 
português que permite ao usuário acionar o Gerencia-
dor de Dispositivos.

a. Check-square Sistema
b. SQUARE Propriedades
c. SQUARE Configurações
d. SQUARE Programas e Recursos
e. SQUARE Ferramentas de Manutenção

Raciocínio Lógico 5 questões

21. Para numerar as páginas de um livro, iniciando da 
página 1, imprimiu-se 1601 vezes o algarismo 1.

Portanto, o número de páginas que esse livro tem é:

a. SQUARE Maior que 2030.
b. SQUARE Maior que 2020 e menor que 2030.
c. SQUARE Maior que 2010 e menor que 2020.
d. Check-square Maior que 2000 e menor que 2010.
e. SQUARE Menor que 2000.

22. Uma empresa sorteará aleatoriamente 3 viagens 
para seus funcionários, sendo 6 homens e 9 mulheres.

Qual a probabilidade de as 3 pessoas sorteadas serem 
mulheres?

a. SQUARE Maior que 22%
b. SQUARE Maior que 20% e menor que 22%
c. Check-square Maior que 18% e menor que 20%
d. SQUARE Maior que 16% e menor que 18%
e. SQUARE Menor que 16%
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29. O prazo previsto pela Lei Complementar 
no 63/2003 para a conclusão de processo administra-
tivo disciplinar submetido ao rito sumário não exce-
derá a:

a. Check-square 30 dias, admitida a prorrogação por até 15 dias.
b. SQUARE 45 dias, com prorrogação de 30 dias, se 

necessário.
c. SQUARE 60 dias, não admitida a prorrogação.
d. SQUARE 60 dias, admitida a prorrogação por 30 dias.
e. SQUARE 90 dias, com previsão de 60 dias para a 

prorrogação.

30. De acordo com a Lei Complementar no 63/2003, 
considera-se Administração Pública Municipal:

a. SQUARE Cada Entidade onde estiver lotado o servidor.
b. SQUARE Cada Órgão onde estiver lotado o cargo do 

servidor.
c. SQUARE Cada Órgão ou Entidade onde estiver lotado o 

cargo do servidor.
d. Check-square A Administração Pública do Município de 

Florianópolis, abrangendo sua Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional.

e. SQUARE Como sinônimo do Poder Legislativo Municipal.

Conhecimentos Específicos 20 questões

31. O Produto Interno Bruto de um país é maior do 
que o seu Produto Nacional Bruto quando:

a. SQUARE A depreciação do capital fixo é positiva.
b. SQUARE As exportações de bens e serviços são maiores 

do que as importações de bens e serviços.
c. SQUARE O valor da soma dos impostos indiretos e subsí-

dios governamentais é positivo.
d. SQUARE O saldo do Balanço de Pagamentos de uma 

economia é positivo, resultando em um fluxo 
de ingresso de reservas cambiais.

e. Check-square A renda de fatores recebida do exterior é maior 
do que aquela de fatores que é enviada ao 
exterior.

Legislação Municipal 5 questões

26. A Lei Complementar no 63/2003 reconhece como 
Entidade:

a. SQUARE As empresas públicas de direito público e da 
Administração Direta.

b. Check-square A autarquia e a fundação pública-pessoas jurí-
dicas de direito público integrantes da Adminis-
tração Indireta do Município.

c. SQUARE A autarquia, pessoa jurídica de direito privado, 
integrante da Administração Direta municipal.

d. SQUARE A fundação, pessoa jurídica de direito pri-
vado, integrante da Administração Direta do 
Município.

e. SQUARE A autarquia e a Sociedade de Economia Mista, 
ambas de direito público, pertencentes à Admi-
nistração Direta.

27. Conforme a Lei Complementar no 63/2003:

a. SQUARE O servidor responde apenas penalmente pela 
execução irregular das suas atribuições.

b. SQUARE O funcionário militar responderá pelas atitudes 
irregulares cometidas apenas no âmbito civil.

c. Check-square O servidor responde civil, penal e adminis-
trativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições.

d. SQUARE O servidor civil responde apenas administra-
tivamente pelo exercício infracional de suas 
funções.

e. SQUARE O funcionário público não responderá por 
irregularidades, uma vez no exercício de suas 
atribuições.

28. Dar-se-á a vacância do cargo público, de acordo 
com a LC no 63/2003, em decorrência de:

a. SQUARE Demissão e aposentadoria, somente.
b. SQUARE Falecimento e exoneração, apenas.
c. SQUARE Falecimento e demissão, somente.
d. SQUARE Aposentadoria e falecimento, apenas.
e. Check-square Exoneração, demissão, aposentadoria e 

falecimento.
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34. É correto afirmar que uma firma que opera em 
um mercado de concorrência perfeita, no curto prazo, 
se defronta com a seguinte situação:

a. SQUARE Uma curva de demanda da firma negativa-
mente inclinada, o que tem como consequên-
cia uma receita marginal diferente do preço.

b. SQUARE A quantidade que maximiza o lucro é aquela 
quando o preço é igual ao custo marginal e o 
custo variável médio é mínimo.

c. SQUARE Quando na condição de maximização de 
lucro, o preço é maior do que o custo variável 
médio, então a decisão da firma é paralisar suas 
atividades.

d. Check-square Na condição de maximização de lucro, o lucro 
por unidade de produto é dado pela diferença 
entre o preço e o custo total médio.

e. SQUARE O lucro total máximo é a área dada pela dife-
rença entre o preço do bem e o custo marginal 
(no ponto em que o custo marginal e a receita 
marginal são iguais), vezes a quantidade produ-
zida nesse ponto.

35. Dentre os órgãos de Sistema Financeiro Nacional:

a. SQUARE Estão classificados como órgãos normativos: a 
Bolsa de Valores e o Banco Central do Brasil.

b. Check-square A Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP) é responsável pela fiscalização de mer-
cados de seguros privados e de mercados de 
seguros públicos obrigatórios.

c. SQUARE O Conselho Monetário Nacional (CMN) tem a 
responsabilidade de formular a política mone-
tária do país e o presidente do CMN é o próprio 
Presidente da República.

d. SQUARE O Conselho Monetário Nacional (CMN) tem 
como função executar a estratégia estabelecida 
pelo Banco Central para manter a inflação baixa.

e. SQUARE A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) provê 
empréstimos aos membros do sistema finan-
ceiro com a intenção de regular a liquidez e 
evitar falências.

32. A partir do fluxo circular de renda, podem ser 
estabelecidas três alternativas de medida do Produto 
Interno Bruto (PIB) de uma economia.

Sobre essas alternativas, é correto afirmar:

a. Check-square Pela ótica da despesa, o PIB é dado pelo con-
sumo privado, investimento privado, gastos do 
governo e exportações líquidas.

b. SQUARE Pela ótica da renda, o PIB é medido pelo valor 
do consumo intermediário acrescido em cada 
setor da economia.

c. SQUARE Pela ótica da renda, o PIB é medido pela soma 
do valor de todos os bens finais produzidos na 
economia.

d. SQUARE Pela ótica do produto, o PIB é obtido pela soma 
das remunerações dos fatores de produção e 
medido pelos salários, juros, lucros e aluguéis.

e. SQUARE Pela ótica do produto, o PIB de uma economia 
é calculado a partir dos gastos de uma socie-
dade, sejam esses privados ou governamentais, 
além do investimento bruto.

33. Uma das estruturas de mercado discutida em 
microeconomia que mais se aproxima de muitos casos 
práticos é a concorrência monopolista.

Dentre as características dessa estrutura está:

a. SQUARE A curva de demanda da firma é horizontal e 
perfeitamente elástica.

b. SQUARE O caso específico do duopólio, quando existem 
apenas dois produtores que dividem o mer-
cado ofertando produtos com baixo grau de 
substituição entre eles.

c. Check-square Uma elevada elasticidade cruzada de demanda 
entre os bens produzidos pelas diversas firmas 
deste mercado.

d. SQUARE Um produto homogêneo produzido sob signi-
ficativos ganhos de escala pelas poucas firmas 
deste mercado.

e. SQUARE As elevadas barreiras à entrada de novas firmas, 
o que garante a obtenção de lucros extraordi-
nários pelas firmas já atuantes no mercado.
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39. A regra de Taylor estabelece uma política monetá-
ria orientada para atingir objetivos macroeconômicos.

Conforme essa abordagem:

a. SQUARE O governo pode escolher a taxa de inflação que 
maximiza o bem-estar da sociedade.

b. Check-square A taxa de juros deve ser alta quando a inflação 
está acima da meta e quando o produto está 
além do produto de pleno emprego.

c. SQUARE A efetividade da política monetária depende 
fundamentalmente da hipótese de que a velo-
cidade de circulação da moeda é constante ao 
longo do ciclo econômico.

d. SQUARE A efetividade de política monetária depende 
fundamentalmente da hipótese de que a 
propensão marginal a consumir e o efeito 
multiplicador são constantes ao longo do ciclo 
econômico.

e. SQUARE Existe uma relação inversa entre inflação cor-
rente (como um desvio da meta de inflação) e a 
taxa de juros.

40. Quanto às contribuições às teorias de cresci-
mento econômico, é correto afirmar:

a. SQUARE A abordagem do capital humano define esse 
tipo de recurso produtivo como sendo classi-
ficado em pelo menos três categorias: capital 
social, capital cultural e capital econômico.

b. SQUARE No modelo de Solow com progresso técnico 
positivo, o produto cresce a taxa de cresci-
mento da população (de modo que o produto 
per capital é constante).

c. SQUARE A principal variável que explica, no modelo de 
Solow, a expansão do produto per capita de um 
estado estacionário para outro mais elevado é a 
taxa de acumulação do capital humano.

d. Check-square A abordagem do capital humano relaciona 
gastos em educação e seus efeitos quanto 
a ganhos de produtividade e inovação com 
desenvolvimento.

e. SQUARE No modelo de Solow sem progresso técnico, 
a ênfase do crescimento é atribuída ao equi-
líbrio de curto prazo entre oferta e demanda 
agregada.

36. Dentre as características da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF) está:

a. SQUARE A sua validade e aplicação aos casos da União e 
Estados, mas não para os casos dos municípios.

b. SQUARE A imposição de limite de despesa total com 
pessoal em 60% da receita corrente líquida 
para União, Estados, Municípios, Empresas 
Públicas e Empresas de Economia Mista.

c. Check-square A proibição de aumento de despesa com pes-
soal nos 180 dias anteriores ao final do man-
dato do titular do respectivo órgão.

d. SQUARE O percentual máximo da despesa total com 
pessoal estabelecido pela LRF em âmbito esta-
dual é referido à receita obtida, por exemplo, a 
partir de tributos, serviços e valores transferi-
dos, por determinação constitucional.

e. SQUARE Os benefícios relativos à seguridade social 
constituem uma exceção à regra da LRF, uma 
vez que, dado seu caráter social, podem ser 
criados ou majorados sem a indicação da fonte 
de custeio total.

37. Qual dessas atividades ou características descreve 
um monopólio natural?

a. SQUARE Produto diferenciado e ganhos de escala.
b. SQUARE Marca registrada e tecnologia patenteada.
c. Check-square Elevado custo fixo e mercado consumidor rela-

tivamente pequeno.
d. SQUARE Indústria farmacêutica, com altos padrões de 

gastos em pesquisa e desenvolvimento e bar-
reiras à entrada.

e. SQUARE Indústria siderúrgica, que requer altos níveis de 
investimento e integração vertical ao longo da 
cadeira produtiva.

38. Se um bem que possui uma elasticidade-preço da 
demanda entre zero e –1, é correto afirmar que:

a. SQUARE Sua curva de demanda é elástica.
b. SQUARE Esse é caso que identifica o bem de Giffen.
c. SQUARE Esse bem possui diversos bens que são 

substitutos.
d. SQUARE A curva de demanda se aproxima mais de uma 

linha horizontal do que uma linha vertical.
e. Check-square Um exemplo típico deste caso é o sal, devido à 

sua essencialidade.
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43. Com base no exemplo hipotético abaixo.

Indicador\País A B C
Renda per capita corrigida pela  
paridade de poder de compra (US$)

2.000 1.500 3.500

Renda per capita nominal (US$) 1.000 1.700 2.700
Coeficiente de Gini da Renda 0,30 0,45 0,60

É correto afirmar:

a. Check-square O país A possui um custo de vida mais baixo 
que os países B e C.

b. SQUARE O país B possui a melhor distribuição de renda 
(mais próxima do valor mediano de 0,5).

c. SQUARE O país B perde poder de compra da sua renda 
per capita devido a um valor da moeda domés-
tica bastante desvalorizada.

d. SQUARE O país C tem desempenho melhor quanto a 
desenvolvimento nos três indicadores adotados.

e. SQUARE A maior renda média do país C pode ser redu-
zida em termos reais considerando a inflação 
medida pelo coeficiente de Gini.

44. Considere as seguintes projeções para a econo-
mia brasileira em 2019-20

Ano\
Indicador

Crescim. 
PIB Selic Inflação Taxa de 

Câmbio
2019 0,8% 3,6% 3,4% R$/US$ 4,00
2020 2,0% 4,0% 3,5% R$/US$ 4,40

Com base nelas, é correto afirmar:

a. SQUARE A economia brasileira supera a conjuntura de 
recessão em 2020.

b. Check-square Há uma previsão de desvalorização real da 
moeda brasileira para 2020.

c. SQUARE A Selic real em 2020 é negativa, o que desesti-
mula poupança e captações via títulos públicos.

d. SQUARE A aceleração do crescimento econômico em 
2020 deve vir acompanhada de significativa 
pressão inflacionária.

e. SQUARE A retomada do crescimento econômico em 
2020 tem como uma das principais causas a 
redução das taxas de juros.

41. Em economia política, uma abordagem teórica 
de grande influência na América Latina é a teoria da 
dependência.

Nesse sentido, é correto afirmar:

a. SQUARE Uma das principais estratégias de desenvolvi-
mento deduzidas da teoria da dependência é a 
inserção sustentada das nações em desenvolvi-
mento em processos de incentivo à exportação.

b. SQUARE Os principais autores da teoria da dependência 
classificam-se nas escolas inglesa (mais inter-
pretativa) e norte-americana (mais investigativa 
e empírica).

c. SQUARE Os países menos desenvolvidos são exporta-
dores de produtos primários e tais vantagens 
comparativas podem ser ampliadas ao longo 
do tempo a partir da crescente demanda inter-
nacional por bens não industrializados.

d. SQUARE A teoria da dependência está construída a par-
tir de um arcabouço teórico notadamente Key-
nesiano, rejeitando princípios marxistas como a 
ideia do imperialismo.

e. Check-square A economia mundial está identificada por paí-
ses centrais e periféricos, onde os primeiros são 
espaços em que ocorre com maior intensidade 
o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e 
da economia como um todo.

42. No contexto de exemplos de externalidades posi-
tivas no âmbito da produção para a sociedade está:

a. Check-square A recuperação paisagística das vias urbanas do 
centro histórico de uma cidade.

b. SQUARE A reforma de uma casa particular que valoriza 
casas ao redor.

c. SQUARE O esgotamento de um tipo de camarão no mar 
devido à pesca predatória de cardumes de atum.

d. SQUARE A perda sistemática de horas de sono de vizi-
nhos de uma casa noturna.

e. SQUARE A compra privada de um aparelho que detecta 
fumaça e anuncia incêndio (que capta não ape-
nas o risco da propriedade, mas do entorno).



 Página 13

Prefeitura de Florianópolis • Concurso Público • Edital 002/2019

S11 Economista

47. Dentre os modelos de oligopólio, é correto 
afirmar:

a. SQUARE O modelo de Cournot-Nash assume um jogo 
entre duas firmas que produzem bens diferen-
ciados e cujas funções de reação ajustam-se 
continuamente às decisões da outra firma.

b. SQUARE O modelo de Bertrand assume que existe um 
duopólio, no qual as firmas produzem bens 
diferenciados e competem via quantidade, 
sendo uma primeira entrante no mercado.

c. Check-square O modelo de Cournot-Nash assume que existe 
um duopólio, no qual cada uma das firmas 
compete a partir da escolha da quantidade a 
ser vendida no mercado.

d. SQUARE No modelo de oligopólio de demanda que-
brada, se a firma aumenta seu preço acima do 
preço representado pela quebra da demanda, 
os competidores seguirão a firma e também 
aumentarão seus preços na intenção de manter 
seus lucros.

e. SQUARE O modelo de Bertrand assume que existe um 
duopólio em que as firmas produzem bens 
diferenciados e a firma líder anuncia o preço, 
aguarda a reação da firma seguidora e reage a 
essa ajustando o grau de diferenciação de seu 
produto.

48. A hipótese de que a economia pode ser descrita 
por dois setores: um agrário, com oferta ilimitada de 
mão de obra e baixa produtividade média; e outro, 
industrial, com escassez de trabalho e alta produtivi-
dade média, é identificada com o seguinte modelo de 
desenvolvimento:

a. Check-square Teoria da mudança estrutural (W. Lewis).
b. SQUARE Teoria do desenvolvimento humano (A. Sen).
c. SQUARE Teoria da dependência internacional (G. Arrighi).
d. SQUARE Modelo neoclássico de crescimento (R. Solow).
e. SQUARE Modelo de crescimento em estágios 

(W.W. Rostow).

45. Uma decisão importante no âmbito macroeconô-
mico é a escolha de um regime cambial.

Sobre essa decisão, é correto afirmar:

a. SQUARE Em um regime de câmbio perfeitamente fixo, 
se a inflação for positiva, tem-se como resul-
tado a desvalorização real da moeda doméstica.

b. SQUARE Uma das vantagens de um regime de câmbio 
fixo é a conquista de uma política monetária 
autônoma, em que o Banco Central tem a prer-
rogativa de estabelecer metas inflacionárias e 
influenciar as taxas de juros.

c. SQUARE Uma das vantagens de um regime de bandas 
cambiais é que, dado sua natureza intermediá-
ria (entre regime de câmbio fixo e flexível), o 
Banco Central não precisa intervir no mercado 
de moeda estrangeira.

d. Check-square A alternativa de um regime de câmbio fixo requer 
que o Banco Central possua níveis significativos 
de reservas para defender a rigidez do câmbio.

e. SQUARE Em um regime de câmbio perfeitamente flexí-
vel, o Banco Central tem suas ações constrangi-
das em termos de política monetária, compro-
metendo-se com o valor da taxa de câmbio no 
mercado e abrindo mão de sua influência sobre 
a taxa de juros.

46. Em um esquema IS-LM tradicional, é correto afir-
mar que uma política monetária expansionista:

a. SQUARE Pode ser implementada via aumento da taxa de 
juros cobrada em operações de redesconto.

b. Check-square Está associada a uma nova situação de equilí-
brio em que a taxa de juros cai e a renda cresce.

c. SQUARE Pode ser implementada através de uma estra-
tégia em que o Tesouro Nacional vende títulos 
para o mercado.

d. SQUARE Desloca a curva IS para cima e para direita, oca-
sionando um impacto positivo sobre o produto 
de equilíbrio.

e. SQUARE Desloca a curva LM para esquerda e para cima, 
aumentando os juros e gerando efeito reces-
sivo sobre o produto.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

49. Sobre as controvérsias entre a macroeconomia 
dos novos clássicos e Keynesianos, é correto afirmar:

a. SQUARE Os modelos Keynesianos procuram demons-
trar a importância da hipótese de que salário 
e preços ajustam-se rapidamente a choques e 
impactam sobre um equilíbrio macroeconô-
mico que pode ser com desemprego.

b. SQUARE Os novos clássicos desenvolveram a hipótese 
de expectativas adaptativas, o que permite que 
os mercados reajam mais rapidamente e efi-
cientemente aos choques.

c. SQUARE Os modelos Keynesianos tradicionais e também 
os chamados NeoKeynesianos são construídos 
a partir de fundamentos microeconômicos.

d. Check-square Uma das principais contribuições dos novos 
clássicos é o modelo do ciclo real de negócios, 
que assume expectativas racionais.

e. SQUARE Os novos clássicos demostram, sob a hipótese 
de expectativas racionais, que os preços são fle-
xíveis mas que os salários são rígidos no curto 
prazo.

50. Uma curva de indiferença linear e uma curva de 
indiferença no formato de “L” identificam, respectiva-
mente, os seguintes bens:

a. SQUARE Bens inferiores e bens de Giffen.
b. SQUARE Bens perfeitamente complementares e  

bens perfeitamente substitutos.
c. SQUARE Bens inferiores e bens perfeitamente 

complementares.
d. SQUARE Bens perfeitamente substitutos e  

bens inferiores.
e. Check-square Bens perfeitamente substitutos e  

bens perfeitamente complementares.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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