PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ECONOMISTA
Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem esse Concurso Público.
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material
transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização
de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata
exclusão do candidato.
3. Certifique-se de que este caderno:
- contém 60 (sessenta) questões;
- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular.
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a
Ata de Prova.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de
Execução.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao
longo do texto estão citados nas questões.
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O trabalho em grupo e a cooperação são cruciais na vida cotidiana. Como tal, é importante
explorar as vias pelas quais a sincronia dentro de um grupo pode melhorar a coesão e influenciar
o desempenho.
Que papel a música pode desempenhar nesse esforço? Em um estudo interdisciplinar
publicado na revista “Scientific Reports”, pesquisadores israelenses relatam sua descoberta de
que, enquanto membros de um grupo tocavam juntos, aspectos da sua função cardíaca –
especificamente o intervalo de tempo entre batimentos individuais (IBI) – estavam
sincronizados.
Essa sincronização fisiológica foi registrada durante um exercício de percussão musical
especialmente desenvolvido para o estudo em uma colaboração entre neurocientistas sociais e
acadêmicos do Departamento de Música da Universidade Bar-Ilan, de Ramat Gan.
O exercício envolveu 51 grupos de três participantes, nos quais os dados do IBI foram
coletados continuamente. Solicitou-se aos participantes que combinassem sua percussão – em
tambores individuais no contexto de uma bateria eletrônica compartilhada pelo grupo – com um
ritmo que foi apresentado por meio de ___________.
Para cerca de metade dos grupos, o andamento era estável e _________ e, portanto, a
percussão resultante e a produção de sons foram projetadas para ser síncronas (simultâneas).
Para os grupos restantes, o movimento mudou constantemente e era praticamente impossível
de acompanhar, de modo que a percussão e a produção de sons resultantes eram assíncronas.
Coordenação maior
O exercício permitiu que os pesquisadores manipulassem o nível de sincronização
comportamental na percussão entre os membros do grupo e avaliassem a dinâmica das
mudanças no IBI para cada participante durante o experimento.
Após essa tarefa estruturada de tocar bateria, os participantes foram convidados .....
improvisar bateria juntos. Os grupos com alta sincronia fisiológica na tarefa estruturada
apresentaram maior coordenação percussiva na sessão de improvisação livre.
A análise dos dados demonstrou que o exercício de percussão provocou o surgimento de
sincronização fisiológica em grupos além do que poderia ser esperado aleatoriamente. Ademais,
a sincronização comportamental e a sincronização fisiológica aprimorada na ________ individual
prognosticaram uma experiência elevada de coesão do grupo. Finalmente, os pesquisadores
mostraram que uma sincronia fisiológica mais alta também delineia um desempenho aprimorado
do grupo posteriormente em uma tarefa diferente.
Vínculo e cooperação
“Nossos resultados apresentam um relato comportamental e fisiológico multimodal de
como a sincronização contribui para a formação do vínculo do grupo e sua consequente
capacidade de cooperar”, diz Ilanit Gordon, chefe do Laboratório de Neurociências Sociais do
Departamento de Psicologia da Universidade Bar-Ilan e pesquisadora sênior do Gonda Brain
Center da universidade, que liderou o estudo em conjunto com Avi Gilboa e Shai Cohen, do
Departamento de Música. “Uma manipulação na sincronia comportamental e a coordenação
fisiológica emergente no IBI entre os membros do grupo prevê um maior senso de coesão entre
esses membros do grupo.”
“Acreditamos que a criação conjunta de música _________ uma plataforma experimental
promissora para a implementação de cenários ecológicos e totalmente interativos que capturam
a riqueza e a complexidade da interação social humana”, diz Gilboa, coautor do estudo. “Esses
resultados são particularmente significativos devido ..... importância crucial dos grupos para
ação, identidade e mudança social em nosso mundo.”
(Disponível em: https://www.revistaplaneta.com.br – texto adaptado especialmente para esta prova.)

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa cujas palavras, corretamente grafadas, preenchem as lacunas
tracejadas das linhas 15, 16, 29 e 42, nesta ordem.
A) alto-falantes – previsível – execução – constitui
B) auto-falantes – previzível – execussão – constitue
C) altofalantes – previsível – execussão – constitui
D) autofalantes – previsível – execução – constitue
E) altofalantes – previzível – execussão – constitue
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QUESTÃO 02 – Considerando aspectos relacionados à Regência e às regras que determinam o uso
da crase, avalie as afirmações que seguem, assinalando V, se verdadeiro, ou F, se falso.
( ) Se na linha 13, passássemos o vocábulo ‘participantes’ para o singular, provocar-se-ia a
necessidade de uso da crase imediatamente antes dessa palavra, bem como adequações em nível
de concordância no restante do período.
( ) Na linha 24, o uso da crase é obrigatório devido à regência do termo que precede a lacuna.
( ) O uso de à na linha 45 é obrigatório, visto que todas as condições para o uso da crase são
atendidas pelo contexto.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V – V – V.
B) V – V – F.
C) F – F – V.
D) F – V – V.
E) F – F – F.

QUESTÃO 03 – Avalie as afirmações que seguem sobre determinados vocábulos do texto:
I.
II.
III.
IV.

Na palavra trabalho, há um encontro consonantal imperfeito e um dígrafo vocálico.
Em sincronia, evidencia-se um dígrafo, assim como em resultante.
No vocábulo Ademais, ocorre um ditongo crescente.
Na palavra comportamental, há menos fonemas que letras.

Quais estão corretas?
A) Apenas I e III.
B) Apenas II e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 04 – Sobre os vocábulos acentuados em “Essa sincronização fisiológica foi registrada
durante um exercício de percussão musical especialmente desenvolvido para o estudo em uma
colaboração entre neurocientistas sociais e acadêmicos do Departamento de Música da Universidade
Bar-Ilan, de Ramat Gan.”, afirma-se que:
I. Entre os vocábulos destacados, há dois acentuados por serem proparoxítonas.
II. Em colaboração e em percussão o til indica que a vogal a deve ser nasalizada, figurando, em
ambos os casos, na sílaba tônica.
III. Há apenas uma palavra dentre as acentuadas e destacadas em que é permitida a grafia sem o
acento gráfico, entretanto, assumindo classe gramatical diferente da que tem no fragmento.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.
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Para responder às questões 05 e 06, considere o seguinte fragmento do texto:
O exercício permitiu que os pesquisadores manipulassem o nível de sincronização
comportamental na percussão entre os membros do grupo e avaliassem a dinâmica das mudanças no
IBI para cada participante durante o experimento.
QUESTÃO 05 – Caso a palavra pesquisadores fosse substituída por investigação, quantos outros
vocábulos deveriam ser alterados a fim de manter a correção do período em que está inserido?
A) Uma.
B) Duas.
C) Três.
D) Quatro.
E) Cinco.

QUESTÃO 06 – Sobre as estratégias coesivas no fragmento, pode-se afirmar que:
I. Identifica-se uma elipse do sujeito imediatamente antes da forma verbal avaliassem.
II. A conjunção e estabelece relação de adição no contexto de ocorrência.
III. A palavra que é uma forma remissiva utilizada no fragmento a fim de evitar a repetição de termo.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

QUESTÃO 07 – Sobre o período: “Os grupos com alta sincronia fisiológica na tarefa estruturada
apresentaram maior coordenação percussiva na sessão de improvisação livre.”, avalie as afirmações
que seguem, assinalando V, se verdadeiro, ou F, se falso.
(
(
(
(

)
)
)
)

Trata-se de um período simples.
A forma verbal ‘apresentaram’ admite conversão para a voz passiva.
A expressão na sessão de improvisação livre funciona como complemento verbal.
A supressão do termo maior não implicaria alteração de sentido ao período.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V – V – V – V.
B) V – V – F – F.
C) F – F – V – V.
D) F – V – F – V.
E) F – F – F – F.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 08 – Avalie as seguintes propostas de alteração no texto:
I. Substituição de ‘pelas quais’ (l. 02) por ‘que’.
II. ‘Registra-se essa sincronização fisiológica durante um exercício de percussão musical’ em lugar
de ‘Essa sincronização fisiológica foi registrada durante um exercício de percussão musical’
(l.
09).
III. A supressão de ‘Ademais’ (l. 28) não implicaria alteração no sentido na frase em que está inserida.
IV. A substituição de ‘diferente’ (l. 32) por ‘diverso’ implicaria alteração na frase.
V. Na linha 38, ‘a qual’ poderia substituir correta e adequadamente a palavra ‘que’.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apensa

I e II.
II e III.
IV e V.
I, II e III.
III, IV e V.

QUESTÃO 09 – Avalie as afirmações a respeito de pontuação e situações textuais, assinalando V, se
verdadeiro, ou F, se falso.
( ) Na linha 04, o uso do ponto de interrogação assinala uma pergunta direta que é respondida
imediatamente no texto.
( ) Os travessões utilizados entre as linhas 06 e 07 separam uma frase intercalada; poderiam ser
corretamente substituídos por parênteses.
( ) As vírgulas das linhas 16 (1ª ocorrência) e 18 justificam-se pela mesma razão: marcar o
deslocamento do termo em relação à ordem direta dos termos da oração.
( ) A inserção de uma vírgula imediatamente antes da palavra que na linha 43 implicaria alteração
de sentido ao período.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) F – V – V – V.
B) V – V – V – V.
C) F – F – V – V.
D) F – V – F – F.
E) V – F – F – F.

QUESTÃO 10 – Dentre os grupos de palavras e expressões abaixo, assinale aquele que destoa do
assunto discutido no texto.
A) Corações – ritmo – música.
B) Música – estudo interdisciplinar – função cardíaca.
C) Neurocientistas sociais – música – sincronização fisiológica.
D) Grupos sincríticos – ecologia – segmentação comportamental.
E) Interatividade – música – sincronia.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11 – Acerca dos direitos e garantias fundamentais, previstos na Constituição Federal,
assinale a alternativa INCORRETA.
A) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a
cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
B) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos,
por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.
C) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante
autorização prévia da autoridade competente, desde que não frustrem outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local.
D) Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de
custas judiciais e do ônus da sucumbência.
E) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais.

QUESTÃO 12 – À luz do disposto no Código Penal Brasileiro – Decreto-Lei nº 2.848/1940, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Comete crime de inserção de dados falsos em sistema de informações o funcionário que modificar
ou alterar sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de
autoridade competente.
B) No crime de epidemia, se da propagação de germes patogênicos resultar morte, aplica-se a pena
em dobro.
C) A infração de medida sanitária preventiva, determinada pelo poder público, destinada a impedir
introdução ou propagação de doença contagiosa, quando praticada por agente que exerce a
profissão de médico, tem a pena aumentada de um terço.
D) Comete crime quem fornece substância medicinal em desacordo com receita médica.
E) A corrupção passiva compreende o ato de solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

QUESTÃO 13 – Conforme dicção do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), analise
as assertivas abaixo:
I. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os
casos de: maus-tratos envolvendo seus alunos; reiteração de faltas injustificadas e de evasão
escolar, independentemente de esgotados os recursos escolares; elevados níveis de repetência.
II. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do
contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o
acesso às fontes de cultura.
III. Dentre as atribuições do conselho tutelar, está a promoção da execução de suas decisões,
podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social,
previdência, trabalho e segurança.
Quais estão corretas?
A) Apenas III.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 14 – Considerando o disposto no Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003), assinale
a alternativa INCORRETA.
A) É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com
absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura,
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária.
B) É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a
dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais,
garantidos na Constituição e nas leis.
C) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde –
SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações
e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção
especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
D) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito à acompanhante, devendo o órgão de
saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo
o critério médico.
E) É lícita a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em
razão da idade.

QUESTÃO 15 – Diante do preconizado pela Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006), assinale
a alternativa INCORRETA.
A) O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua
integridade física e psicológica, dentre outras medidas, encaminhamento à assistência judiciária,
quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio,
de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente.
B) Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral
ou patrimonial à mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao
Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de
saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar,
recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas
unidades de saúde que prestarem os serviços.
C) A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus
dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los
para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da
ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso.
D) Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em
situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente
afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, exclusivamente, pela autoridade
judicial ou pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca.
E) As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados mantido e regulamentado
pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, da Defensoria Pública
e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade
das medidas protetivas.
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QUESTÃO 16 – Consoante disposto na Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) O Município pode celebrar convênios com a União, o Estado e outros Municípios, mediante
autorização da Câmara Municipal, para execução de serviços, obras e decisões, bem como de
encargos dessas esferas.
B) O Município utilizará seus bens dominais como recursos fundamentais para a realização de políticas
urbanas, especialmente em habitação popular e saneamento básico, podendo, para essa finalidade,
vendê-los ou permutá-los.
C) Os ocupantes de cargos eletivos, secretários, presidentes e diretores de autarquias, fundações,
empresas públicas e de economia mista apresentarão declaração de bens no dia da posse, nos
finais de mandato e nos casos de exoneração ou aposentadoria.
D) Aos servidores da administração direta e indireta que concorram a cargos eletivos é garantida a
estabilidade a partir da data do registro do candidato até dois anos após o término do mandato, ou
até cento e oitenta dias após a publicação dos resultados em caso de não serem eleitos.
E) Os vencimentos e vantagens dos cargos e funções de atribuições iguais do Poder Legislativo não
poderão ser superiores aos pagos pelo poder Executivo.

QUESTÃO 17 – Diante do preconizado pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto
Alegre (Lei Complementar Municipal nº 133/1985), analise as assertivas abaixo sobre a gratificação
de função.
I. A gratificação de função não poderá ser percebida cumulativamente com o vencimento ou
provento do funcionário em disponibilidade.
II. A gratificação apenas ficará incorporada ao vencimento do funcionário que tiver exercido função
gratificada por dez (10) anos ininterruptos.
III. O valor da gratificação incorporada ao vencimento do funcionário poderá ser absorvido em virtude
de aumentos ou alterações no plano de pagamento.
Quais estão INCORRETAS?
A) Apenas III.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 18 – Considerando o previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto
Alegre (Lei Complementar Municipal nº 133/1985) acerca do direito de petição, analise as assertivas
abaixo:
I. O direito de reclamação administrativa prescreve em um ano a contar do ato ou fato do qual se
originar. O pedido de reconsideração e o recurso suspendem a prescrição administrativa.
II. A representação será dirigida ao chefe imediato do funcionário que, se a solução não for de sua
alçada, a encaminhará a quem de direito.
III. Se não for dado andamento à representação, dentro do prazo de cinco dias, poderá o funcionário
dirigi-la direta e sucessivamente às chefias superiores.
Quais estão corretas?
A) Apenas II.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 19 – À luz do Plano de Carreira dos Funcionários da Administração Centralizada do
Município de Porto Alegre (Lei Municipal nº 6.309/1988), assinale a alternativa INCORRETA.
A) Somente concorrerão à ascensão funcional por progressão os funcionários que estejam
efetivamente no exercício das atribuições próprias do cargo ou função gratificada.
B) O regime especial de tempo integral é prestado em dois turnos diários, correspondendo a quarenta
e quatro horas semanais.
C) Somente poderão ser convocados para o regime especial de trabalho os detentores de cargos de
provimento efetivo, situados no Grupo Executivo e Assessoramento Superior ou em comissão, para
cujo provimento seja exigida a formação universitária ou habilitação legal equivalente.
D) Ao funcionário afiançado que, no exercício das atribuições de seu cargo ou função deva pagar ou
receber em moeda corrente, é assegurada a percepção da gratificação de quebra de caixa, fixada
em trinta por cento da remuneração.
E) O funcionário, quando no exercício do cargo de Secretário do Município, Procurador-Geral do
Município, poderá optar entre a respectiva remuneração e a retribuição total do cargo efetivo que
ocupa, acrescida de vinte por cento do valor da verba de representação.

QUESTÃO 20 – Diante do disposto no Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do
Município de Porto Alegre (Lei Complementar Municipal nº 478/2002), assinale a alternativa
INCORRETA.
A) O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre tem
por objetivo assegurar aos seus beneficiários meios de subsistência nos eventos de incapacidade,
maternidade, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares, e prisão ou morte daqueles
de quem dependiam economicamente.
B) São segurados do RPPS, inscritos automática e compulsoriamente, os servidores ativos detentores
de cargo de provimento efetivo da Administração Centralizada, Autárquica, Fundacional e da
Câmara Municipal.
C) Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor mencionado neste artigo será segurado
obrigatório em relação a apenas um dos cargos ocupados.
D) Dentre outros, são dependentes dos segurados do RPPS o cônjuge, a companheira, o companheiro
e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.
E) Considera-se também companheiro ou companheira, para fins de benefícios previdenciários, a
pessoa do mesmo sexo do segurado que com ele mantém relacionamento estável, cujo vínculo
será comprovado na forma disciplinada em regulamento.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Para entendermos de que modo o consumidor realiza suas escolhas, precisamos
dominar alguns recursos de análise e relações chaves da microeconomia sobre o seu comportamento.
Sobre este tema, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) Curvas de indiferença representam as combinações de bens e serviços que produzem o mesmo
grau de satisfação para o consumidor.
( ) O consumidor maximiza seu grau de satisfação no ponto no qual a linha de orçamento tangencia
uma curva de indiferença.
( ) As preferências do consumidor também podem ser descritas por meio do conceito de utilidade.
Assim, uma curva de preferência mais elevada apresenta níveis de utilidade menores do que outra
curva de indiferença menos elevada.
( ) A utilidade marginal para o consumidor é decrescente, a partir de dado ponto, indicando que o
consumo adicional de uma mercadoria resulta em adições menores de sua utilidade.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V – V – V – F.
B) V – V – F – V.
C) V – F – F – V.
D) F – V – F – V.
E) F – F – V – F.
QUESTÃO 22 – Muitas escolhas a serem feitas pelos agentes econômicos envolvem considerável grau
de incerteza. Sobre esse tema, analise as seguintes assertivas:
I. Prêmio pelo risco é a soma em dinheiro que uma pessoa avessa ao risco pagaria para evitar
assumir determinado risco.
II. Se dois investimentos de risco tiverem o mesmo valor esperado dos retornos, terá maior risco
aquele investimento que apresentar maior amplitude dos retornos.
III. Um investidor propenso ao risco mostra-se indiferente entre o recebimento de uma renda
garantida e o recebimento de uma renda incerta que apresente o mesmo valor de renda esperada.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
QUESTÃO 23 – Sendo o modelo de oferta e demanda uma ferramenta básica para avaliar a relevância
da ciência econômica, inúmeros conceitos e relações derivam das curvas de demanda. Analise as
seguintes assertivas sobre esse tema.
I. Ocorrendo uma redução do preço do bem, toda a curva de demanda se desloca para a direita,
sinalizando maior quantidade demanda desse bem.
II. Quando a quantidade demandada diminui em resposta a uma redução de preços, o bem é
chamado bem de Giffen.
III. Observa-se que a demanda de um bem é elástica, quando o aumento de preço do bem implica
em redução da quantidade demandada em proporção maior do que o aumento do preço.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
I e II.
I e III.
II e III.
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QUESTÃO 24 – A microeconomia oferece às empresas um conhecimento útil para elas poderem
organizar eficientemente a produção. Sobre esse tema, e considerando-se a produção que combina
quantidades fixas de capital com quantidades variáveis de mão de obra, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) Observa-se que o produto marginal é sempre positivo quando o volume de produção é crescente.
B) O conceito de produto marginal da mão de obra refere-se à variação do produto total que resulta
do aumento de uma unidade adicional de mão de obra.
C) Quando o produto marginal for menor do que o produto médio, o produto médio é decrescente.
D) Quando o produto médio atingir o seu valor máximo, o produto marginal também atinge o seu
valor máximo.
E) Quando o produto total alcança o seu valor máximo, o produto marginal é igual a zero.
QUESTÃO 25 – As empresas que operam em mercados perfeitamente competitivos e empresas que
operam em mercados sob concorrência monopolística podem enfrentar condições iguais ou diferentes
quanto à condição de entrada, forma de demanda, entre outros aspectos. Analise os itens abaixo,
relacionando a Coluna 1 à Coluna 2.
Coluna 1
1. Característica apenas do mercado perfeitamente competitivo.
2. Característica apenas do mercado sob concorrência monopolística.
3. Característica de ambos os mercados (concorrência perfeita e concorrência monopolística).
Coluna 2
( ) Existem muitas empresas.
( ) A entrada de novas empresas não é limitada.
( ) Os produtos são diferenciados.
( ) A maximização do lucro ocorre em um nível de produção no qual o custo marginal é igual ao
preço.
( ) A curva de demanda tem inclinação descendente.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) 1
B) 2
C) 2
D) 3
E) 3

–
–
–
–
–

2
3
1
3
3

–
–
–
–
–

1
2
3
2
3

–
–
–
–
–

2
3
1
1
2

–
–
–
–
–

3.
1.
2.
2.
2.

QUESTÃO 26 – Há ocasiões nas quais alguns agentes econômicos possuem mais informações do que
outros agentes econômicos. Em razão disso, muitos arranjos institucionais ocorrem na sociedade,
como os arranjos nos mercados de seguro, de crédito e de trabalho, os quais são estudados pela
teoria econômica sob o tema de mercados com informação assimétrica. Analise as seguintes assertivas
sobre esse tema e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) Indivíduos de alto risco, por conhecerem mais suas próprias condições de saúde, são mais
propensos a adquirirem seguro do que os indivíduos de baixo risco, ocasionando uma seleção
adversa para as seguradoras.
( ) O segurado pode alterar seu comportamento após o seguro ser adquirido, o que dá origem ao
problema de risco moral.
( ) A teoria dos salários de eficiência fornece uma explicação para o fenômeno do desemprego
involuntário no mercado de trabalho.
( ) Ocorrendo seleção adversa no mercado de seguro, as seguradoras podem reduzir o preço do
seguro.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V – V – V – F.
B) V – V – F – F.
C) V – F – F – V.
D) F – V – F – V.
E) F – F – V – F.
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QUESTÃO 27 – A teoria dos jogos tornou-se uma ferramenta forte em economia para a análise do
processo de tomada de decisões pelas empresas e agentes econômicos em geral. Analise as seguintes
afirmações sobre esse tema.
I. Equilíbrio de Nash é um conjunto de estratégias em que cada um dos participantes faz o melhor
que pode em função das estratégias dos demais participantes.
II. Estratégia dominante diz respeito à estratégia bem-sucedida para um participante,
independentemente do que possa fazer seu oponente.
III. Estratégias dominantes são, em geral, estáveis.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 28 – Nas economias modernas, há ocasiões nas quais as empresas podem não oferecer
bens e serviços, porque não conseguem cobrar por eles um preço adequado. Isso justifica a presença
dos governos em substituição às empresas na produção daqueles bens e serviços. Assinale a
alternativa INCORRETA sobre esse tema.
A) Ninguém pode ser excluído na possibilidade de desfrutar um bem público.
B) Bens públicos oferecem benefícios às pessoas a um custo marginal positivo.
C) Bens públicos são não rivais e não exclusivos no consumo.
D) Os mercados privados não conseguem oferecer eficientemente um bem público, como um
programa para eliminar mosquitos.
E) O consumo de um bem privado coloca-se em posição rival ao seu consumo por outros indivíduos.

QUESTÃO 29 – Produto Interno Bruto (PIB) e de Produto Nacional Bruto (PNB) são duas medidas de
grande importância para se conhecer a atividade agregada da economia. Analise as seguintes
assertivas sobre esse tema e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) PIB mede a renda dos fatores de produção dentro das fronteiras nacionais, não importando quem
obtenha a renda.
( ) PNB é o valor total da renda que os residentes recebem num determinado período de tempo.
( ) Obtém-se o agregado renda nacional deduzindo-se a depreciação do capital e os impostos diretos
do agregado PIB.
( ) Sempre que a variável Renda Líquida Recebida do Exterior (RLRE) for positiva, o PNB será menor
que o PIB.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

V – V – V – F.
V – V – F – V.
V – V – F – F.
F – F – V – V.
F – F – V – F.
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QUESTÃO 30 – O equilíbrio na economia continua sendo objeto de discussão, especialmente entre a
proposta clássica e a proposta keynesiana. Considerando-se uma economia a curto prazo, analise
seguintes assertivas sobre esse tema:
I. Na visão clássica, expansões de política monetária ou de política fiscal terão efeitos somente sobre
os preços.
II. Na visão básica keynesiana, uma expansão de política fiscal ou de política monetária terá efeitos
somente sobre a produção.
III. Para os clássicos, a curva de oferta agregada é uma reta origem no pleno emprego em decorrência
da suposição de que os salários são fixos.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

QUESTÃO 31 – Quando o administrador público se preocupa com a receita tributária do governo,
pretendendo aumentá-la através da elevação da alíquota dos impostos, um questionamento surge
através do modelo de análise conhecido por curva de Laffer. Esse modelo postula que:
I. O montante da receita tributária aumentará sempre para qualquer taxa de impostos.
II. A elevação da taxa de impostos aumentará o montante da receita tributária até certo ponto, a
partir do qual a elevação da taxa de impostos levará à redução da receita tributária.
III. Há uma relação de inversão entre a elevação da taxa de impostos e o desemprego.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

QUESTÃO 32 – A conta corrente do balanço de pagamentos é o principal conceito para a análise dos
fatores que determinam as relações de empréstimo e financiamento entre uma nação e o exterior.
Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.
A) Ocorre um superávit na conta corrente quando a poupança nacional for maior do que o investimento
nacional.
B) Quando os habitantes de uma nação concedem mais empréstimo do que tomam do exterior, a
nação está com superávit da conta corrente.
C) Uma das maneiras para diminuir o déficit da conta corrente, ou aumentar o seu superávit, é
aumentar o consumo interno.
D) Para uma pequena economia aberta, a taxa mundial de juros não tem influência sobre o saldo da
conta corrente.
E) Um aumento do investimento tem efeito positivo sobre a conta corrente.
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QUESTÃO 33 – Em um regime no qual a moeda é de curso forçado, o dinheiro é garantido pela
confiança no órgão emissor. Nesse contexto, a oferta de moeda desempenha papel importante. Analise
as seguintes assertivas sobre esse tema e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) A compra e venda de ativos, pelo Banco Central, em troca de moeda, é um dos instrumentos do
governo para controle da oferta de moeda.
( ) Através de janelas de redesconto, o Banco Central pode afetar a oferta de moeda, concedendo
empréstimo aos bancos comerciais.
( ) A modificação da taxa de redesconto não se presta como instrumento do controle monetário.
( ) As operações de câmbios, nas quais o Banco Central compra ou vende ativos em moeda
estrangeira, não afetam a oferta de moeda.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V – V – V – F.
B) V – V – F – V.
C) V – V – F – F.
D) F – F – V – V.
E) F – F – F – F.
QUESTÃO 34 – Sabemos que os meios de pagamentos, definido pelo agregado monetário M1, é um
múltiplo da base monetária. Assim, tanto uma alteração da base monetária, quanto uma alteração do
multiplicador monetário, afetam M1. Examine as relações seguintes, associando a Coluna 1 à Coluna
2.
Coluna 1
1. Eleva M1.
2. Reduz M1.
3. Não afeta M1.
Coluna 2
( ) Diminuição da razão moeda em circulação/depósitos nos bancos comerciais.
( ) Diminuição da razão reservas/depósitos.
( ) Diminuição da relação dos empréstimos pessoa jurídica/pessoa física dos bancos comerciais.
( ) Aumento da razão moeda em circulação/depósitos nos bancos comerciais.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) 1
B) 1
C) 2
D) 2
E) 3

–
–
–
–
–

1
1
1
3
2

–
–
–
–
–

3
2
3
1
1

–
–
–
–
–

2.
3.
1.
1.
2.

QUESTÃO 35 – Uma das contribuições de Keynes foi mostrar que gastos do governo têm um efeito
multiplicador. Analise as seguintes assertivas sobre esse tema:
I. Se o aumento do gasto de governo, não financiado por aumento de tributos, for $100, e a
propensão marginal a consumir for 0,75, o aumento da demanda agregada será de $400.
II. Se o aumento de gastos de governo for integralmente financiado por aumento de tributos, o
multiplicador keynesiano será igual a 1.
III. Se o aumento do gasto de governo, não financiado por aumento de tributos, for $100, e a
propensão marginal a consumir for 0,75, o aumento da demanda agregada será inferior a $150.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.
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QUESTÃO 36 – O modelo IS-LM nos auxilia a examinar os efeitos das políticas econômicas sobre a
demanda agregada. Considerando-se uma economia com um nível de preços dado, analise as
seguintes assertivas sobre esse tema e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) Aumento de gastos de governo desloca a curva IS para a direita, tendo como consequência um
aumento da demanda agregada.
( ) A redução de impostos desloca a curva IS para a esquerda, reduzindo a demanda agregada.
( ) Um aumento da oferta monetária simultaneamente com igual aumento da inflação não modifica
a posição da curva LM.
( ) Uma redução da oferta monetária em termos reais desloca a curva LM para cima e para a
esquerda, elevando a taxa de juros.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V – V – V – F.
B) V – V – F – V.
C) V – F – V – V.
D) F – F – V – F.
E) F – F – F – F.

QUESTÃO 37 – Uma das preocupações mais sérias de política econômica é a administração dos
preços, emprego e taxa de inflação. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Aumento continuado de oferta de moeda pode ser causa de inflação, que se manifesta pelo lado da
demanda agregada.
B) Uma conclusão da curva de Phillips é que, se a economia se encontrar acima da taxa natural de
desemprego, os salários nominais tendem a aumentar mais do que a inflação esperada.
C) Pela curva de Phillips, o desemprego pode ser mantido em um nível menor do que a taxa natural,
através de políticas expansionistas, sem provocar taxas crescentes de inflação.
D) Choques de oferta, como a quebra de colheitas agrícolas, são causas de inflação, que se manifesta
pelo lado da oferta agregada.
E) A taxa de câmbio pode ser utilizada, apesar de alguns riscos, para políticas de controle da inflação.

QUESTÃO 38 – Na vida real, emprega-se com frequência a taxa linear para cálculos de valores, como
empréstimos. No entanto, para lidar com o valor do dinheiro no tempo e tomar decisões de
investimentos, devemos utilizar os conceitos de taxas efetivas e taxas equivalentes. Analise as
seguintes assertivas sobre esse tema:
I. Se a taxa de juros por período de capitalização for i e se houver m períodos de capitalização por
ano, então a taxa efetiva anual será (1+ i)m - 1.
II. Se duas taxas de juros relativas a períodos de capitalização distintos produzem o mesmo
montante no final de determinado tempo, partindo-se do mesmo valor inicial, diz-se que são taxas
equivalentes.
III. Se um empréstimo de $1000 deve ser liquidado, após 12 meses, por $1240,00, a taxa efetiva da
operação é inferior a 2% ao mês.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 39 – Associe as cinco expressões da Coluna 1, que se referem a termos relacionados à
avaliação de projetos de investimentos, às descrições na Coluna 2.
Coluna 1
1. Valor presente líquido.
2. Taxa Interna de Retorno.
3. Coeficiente Benefício-Custo.
4. Taxa Mínima de Aceitação.
5. Período de Recuperação do Investimento.
Coluna 2
( ) A razão entre o valor presente dos benefícios e o valor presente dos custos de um projeto de
investimento.
( ) A taxa de desconto que torna o valor presente do fluxo de líquido de caixa de um projeto de
investimento igual a zero.
( ) O montante que se obtém descontando-se o fluxo líquido de caixa de um projeto de investimento
pela Taxa Mínima de Aceitação.
( ) Tempo necessário para recuperar um investimento a uma determinada taxa de desconto.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) 1
B) 2
C) 3
D) 3
E) 4

–
–
–
–
–

2
1
5
2
2

–
–
–
–
–

3
4
1
1
5

–
–
–
–
–

5.
3.
4.
5.
1.

QUESTÃO 40 – Deseja-se dispor de $1.000.000,00 ao final de 10 anos. Podendo-se investir a uma
taxa efetiva anual de 6%, qual deverá ser o valor de uma reserva uniforme a ser constituída
anualmente para alcançar aquele valor?
Utilizar, no que for necessário, os dados abaixo para resolver esta questão. Sendo FVA: Fator de Valor
Atual; FFC: Fator de Formação de Capital.

FVA (10, 6%) =

FFC (10, 6%) =

FVA’ (10, 6%) =
A) $
B) $
C) $
D) $
E) $

(1 + 0,06)10 – 1
0,06 x (1 +
0,06)10

= 7,360087

0,06
(1 + 0,06)10 – 1

= 0,075868

1
(1 + 0,06)10

= 0,558395

7.586,80.
7.360,08.
73.600,87.
55.839,50.
75.868,00.
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QUESTÃO 41 – O fluxo líquido de caixa de um projeto de investimento foi descontado a diversas
taxas, visando à decisão do investimento em um estudo de viabilidade. O gráfico a seguir mostra o
Valor Presente Líquido (VPL) obtido a cada taxa de desconto:

Com base na análise do gráfico acima, assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) Se a Taxa Mínima de Aceitação (TMA) for 12%, o projeto pode ser aceito.
( ) A Taxa Interna de Retorno (TIR) é maior do que 10%.
( ) Ocorrendo um gasto de investimento de $1.000,00, na execução do projeto, imprevisto no estudo
de viabilidade, esse projeto não será atrativo para taxa de aceitação (TMA) de 10%.
( ) Ocorrendo uma redução do gasto de investimento de $1.000,00, em relação ao valor previsto, a
Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto será maior do que 12%.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V – V – V – F.
B) V – V – F – V.
C) F – V – V – V.
D) F – F – F – V.
E) F – F – F – F.
QUESTÃO 42 – O conceito de Taxa Mínima de Aceitação (TMA) é de extrema importância para a
decisão de aceitar ou não aceitar um projeto de investimento. Sobre esse tema, analise as assertivas
seguintes:
I. Se o Valor Presente Líquido (VPL) de um fluxo de caixa de um projeto de investimento for positivo,
indica que a Taxa Interna de Retorno (TIR) deve ser superior à TMA.
II. É mais vantajoso o emprego da TIR para decisão sobre projetos de investimento, porque não
exige a determinação de uma TMA.
III. Ao se investir um montante exatamente à TMA, o valor presente líquido do projeto será nulo.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 43 – Um empréstimo de $100.000,00 deve ser amortizado em 6 parcelas anuais
sucessivas, vencendo-se a primeira parcela no final do primeiro ano. A taxa de juros é de 6% ao ano.
Adota-se o Sistema de Anuidades Constantes (PRICE). Considere, no que for necessário, os dados
abaixo para responder a esta questão. Sendo FVA: Fator de Valor Atual e FRC: Fator de Recuperação
do Capital.
FVA (6 anos, 6%) =

(1 + 0,06)6 -1
(1 + 0,06)6 x 0,06

= 4,917324

FRC (6 anos, 6%) =

(1 + 0,06)6 x 0,10
(1 + 0,06)6 -1

= 0,203363

Com base na análise do gráfico, assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, nas assertivas abaixo.
(
(
(
(

)
)
)
)

O
O
O
O

desembolso anual deverá ser de $20.336,30.
valor da amortização do principal do primeiro ano será $14.336,30.
valor da amortização do principal do primeiro ano será $16.666,66.
saldo devedor da dívida, após o primeiro pagamento, será de $85.663,70.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V – V – V – F.
B) V – V – F – V.
C) V – V – F – F.
D) F – F – V – V.
E) F – F – V – F.
QUESTÃO 44 – A tabela seguinte apresenta o fluxo líquido de caixa de um projeto e o cálculo do
Valor Presente (VP) de cada ano, bem como o Valor Presente acumulado (VP Acum.), nas taxas de
9%, 10% e 11% ao ano. Deseja-se concluir sobre a atratividade do projeto.
Anos

Fluxo Liq
de Caixa

VP Anual
Taxa: 9%

VP Anual
Taxa:10%

VP Anual
Taxa:11%

VP Acum.
Taxa: 9%

VP Acum.
Taxa: 10%

VP Acum
Taxa:11%

0

(80.000)

(80.000)

(80.000)

(80.000)

(80.000)

(80.000)

(80.000)

1

11.330

10.394

10.300

10.207

(69.606)

(69.700)

(69.793)

2

13.440

11.312

11.107

10.908

(58.293)

(58.593)

(58.885)

3

12.120

9.359

9.106

8.862

(48.934)

(49.487)

(50.023)

4

13.650

9.670

9.323

8.992

(39.264)

(40.163)

(41.031)

6

13.990

8.342

7.897

7.480

(30.923)

(32.267)

(33.551)

7

14.650

8.014

7.518

7.056

(22.909)

(24.749)

(26.495)

7

15.540

8.501

7.974

7.485

(14.408)

(16.774)

(19.010)

8

14.990

7.523

6.993

6.505

(6.885)

(9.781)

(12.505)

9

15.650

7.206

6.637

6.118

321

(3.144)

(6.387)

10

11.650

4.921

4.492

4.103

5.242

1.347

(2.284)

Analise as seguintes afirmações sobre o tema:
I. Para uma Taxa Mínima de Aceitação (TMA) de 9%, o projeto recupera o investimento no nono
ano.
II. A Taxa Interna de Retorno (TIR) está entre 9% e 10% ano.
III. O projeto recupera o investimento se a TMA for de 11%.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
III.
I e II.
I e III.
II e III.
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QUESTÃO 45 – O estado, por vezes, tem que atuar na economia, em razão de o sistema de preços
não conseguir, por exemplo, oferecer todos os bens. A atuação do estado pode ser agrupada em
diversas funções. Nesse sentido, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.
Coluna 1
1. Função alocativa.
2. Função distributiva.
3. Função estabilizadora.
Coluna 2
( ) Atuação do governo na oferta de bens que não são oferecidos pelo sistema de mercado.
( ) Correções de falhas em decorrência da concentração da riqueza.
( ) Atuação do governo para manter o nível de emprego.
( ) Manter déficit no orçamento público visando estimular a demanda agregada.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) 1
B) 1
C) 2
D) 2
E) 3

–
–
–
–
–

2
2
1
3
3

–
–
–
–
–

3
3
2
1
2

–
–
–
–
–

2.
3.
3.
1.
1.

QUESTÃO 46 – Existem circunstâncias, no sistema de mercado, que provocam falhas e impedem a
ocorrência da condição conhecida por Ótimo de Pareto. Examine as opções a seguir, assinalando S,
se corresponder corretamente a tais circunstâncias, ou N, caso não corresponda.
(
(
(
(

)
)
)
)

A presença de bens públicos.
A existência de externalidade negativas.
Insuficiência de informação.
Existência de monopólio natural.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) S – S – S – S.
B) S – S – S – N.
C) S – S – N – N.
D) N – N – S – S.
E) N – N – N – S.

QUESTÃO 47 – Examine as opções seguintes sobre a atuação no governo e execução da política
fiscal.
I. A ampliação da carga tributária é considerada uma política fiscal expansionista.
II. A política fiscal pode se manifestar por meio da variação dos gastos públicos em consumo e
investimento e pela alteração das alíquotas dos impostos.
III. Inclui-se, entre os itens de política fiscal, as medidas macroeconômicas que visam ao controle da
demanda agregada.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II.
III.
I e III.
II e III.
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QUESTÃO 48 – Associe os princípios de tributação, na Coluna 1, às descrições, na Coluna 2.
Coluna 1
1. Princípio
2. Princípio
3. Princípio
4. Princípio
5. Princípio

da
da
da
da
do

neutralidade.
equidade.
capacidade de pagamento.
simplicidade.
benefício.

Coluna 2
( ) A tributação deve buscar a justiça fiscal e considerar as dificuldades econômicas com vistas a não
distorcer a distribuição de renda.
( ) O sistema tributário deve ser justo, no qual os agentes econômicos de maior renda e patrimônio
são os mais onerados.
( ) O sistema tributário deve vincular o tributo ao benefício ofertado pelo governo.
( ) A tributação não deve buscar a distorção de preços, não influenciando na competitividade do
mercado.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

1
2
2
3
4

–
–
–
–
–

2
3
3
1
2

–
–
–
–
–

3
5
4
2
5

–
–
–
–
–

5.
1.
1.
5.
3.

QUESTÃO 49 – Algumas leis ou modelos se consagraram, em finanças públicas, interpretando razões
para crescimento ou redução dos gastos públicos e receitas do governo. Sendo assim, relacione a
Coluna 1 à Coluna 2.
Coluna 1
1. Efeito Tanzi.
2. Lei de Wagner.
3. Efeito Patinkin.
Coluna 2
( ) Há uma perda real da receita pública em razão da defasagem entre as datas da ocorrência das
transações (fato gerador) e do efetivo recolhimento dos tributos, em épocas de inflação elevada.
( ) Os gastos públicos tendem a crescer mais do que o crescimento do PIB, nas economias avançadas,
em razão de maior atenção à segurança, à educação e à distribuição da renda.
( ) A inflação elevada reduz o déficit público em razão da queda real dos gastos públicos.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) 3
B) 2
C) 1
D) 3
E) 1

–
–
–
–
–

2
3
3
1
2

–
–
–
–
–

1.
1.
2.
2.
3.
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QUESTÃO 50 – A imposição de um imposto deve preocupar o administrador público, em razão efetiva
distribuição da carga, entre outros aspectos. Analise as assertivas seguintes sobre esse tema, tendo
em conta um mercado competitivo.
I. Se a demanda for relativamente inelástica e a oferta relativamente elástica, a carga fiscal de um
imposto sobre venda recairá quase totalmente sobre os consumidores.
II. Se a relação entre a elasticidade da demanda e a elasticidade da oferta for grande, a carga fiscal
de um imposto sobre venda recairá principalmente sobre o vendedor.
III. A carga fiscal resultante de um imposto sobre venda recai sempre sobre o consumidor.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II.
I e II.
I e III.
II e III.

QUESTÃO 51 – Analise as assertivas seguintes referentes aos sistemas tributários e assinale V, se
verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) Em sistema de imposto progressivo, a elasticidade-renda da arrecadação é menor que um.
( ) Em um sistema de imposto progressivo, a arrecadação do imposto cresce em proporção maior
que a disponibilidade da renda.
( ) Em um sistema de imposto proporcional, a alíquota do imposto cresce na mesma razão que a
disponibilidade da renda.
( ) Em um sistema de imposto regressivo, paga mais, em termos relativos, quem ganha menos.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V – V – V – F.
B) V – V – F – V.
C) V – F – F – F.
D) F – V – V – V.
E) F – F – V – V.

QUESTÃO 52 – Entre as afirmações abaixo, aplicáveis ao orçamento público, assinale a que está
INCORRETAMENTE definida.
A) Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) é o total das obrigações assumidas pela União, Banco
Central, Governos Estaduais e Municipais e empresas públicas, deduzindo-se os créditos existentes.
B) Déficit é considerada uma variável de fluxo, enquanto Dívida Pública é uma variável de estoque.
C) Déficit, no conceito “acima de linha”, consiste na apuração simples da diferença entre receitas e
despesas orçamentárias.
D) Dívida Mobiliária refere-se aos títulos emitidos pelo Governo e que se encontram em poder do
público.
E) O valor dos juros nominais da dívida não é somado à despesa total, para apuração do resultado
nominal.
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QUESTÃO 53 – A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (Lei Complementar nº 101/2000) estabelece
normas para gestão da receita, da despesa, ao endividamento e ao patrimônio, que são aplicáveis a
todas as esferas do governo. Sobre esse tema, analise as afirmações seguintes:
I. A despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder a 60% dos
percentuais da receita corrente líquida, para os Municípios, e 50% para a União.
II. Se as despesas totais com pessoal excederem o limite estabelecido, o excedente terá de ser
eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro.
III. A LRF não permite a redução temporária da jornada de trabalho, com adequação dos vencimentos
à nova carga horária.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 54 – A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar nº 101/2000 – estabelece
uma regra que é conheida, em finanças públicas, por regra de ouro, mas esse termo não é empregado
pela LRF. Analise as assertivas abaixo sobre esse tema.
I. A regra de ouro estabelece a proibição de renúncia de receitas, incluindo anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, entre outras formas de renúncia.
II. A regra de ouro estabelece a proibição de previsão de receitas de operações de crédito em
montante superior às despesas de capital.
III. A regra de ouro estabelece que nenhum ato que provoque aumento da despesa de pessoal poderá
ser editado nos 180 dias anteriores ao final da legislatura ou mandato dos chefes do Poder
Executivo.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II.
I e II.
I e III.
II e III.

QUESTÃO 55 – Para a classificação da receita pública, estabeleceu-se a categoria econômica como
primeiro dígito. Assinale, dentre os itens a seguir, aquele que NÃO faz parte da categoria econômica
Receitas Correntes.
A) Receita Tributária.
B) Receita de Serviços.
C) Transferências correntes.
D) Alienação de bens.
E) Receita Patrimonial.
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QUESTÃO 56 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2 no que se refere ao orçamento público.
Coluna 1
1. Orçamento Tradicional.
2. Orçamento de Desempenho.
3. Orçamento-Programa.
4. Orçamento Participativo.
Coluna 2
( ) Ocupa-se apenas da previsão da receita e a autorização da despesa, classificando-as como objeto
do gasto.
( ) Caracteriza-se por apresentar duas dimensões: o objeto de gasto e uma previsão de trabalho,
contendo as ações desenvolvidas.
( ) É um instrumento de planejamento de ação do governo, através da identificação dos seus
programas de trabalho, projetos e atividades, além do estabelecimento de objetivos e metas a
serem implementados e da previsão dos custos relacionados.
( ) Caracteriza-se, para a sua elaboração, por ouvir a sociedade, tentando verificar a possiblidade de
atender às demandas da população.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) 1
B) 2
C) 4
D) 3
E) 3

–
–
–
–
–

2
3
2
1
4

–
–
–
–
–

3
1
1
4
2

–
–
–
–
–

4.
4.
3.
2.
1.

QUESTÃO 57 – O orçamento aparenta ter uma ideia de unidade, mas, na realidade, o processo
orçamentário compreende três documentos distintos: um Plano Plurianual (PPA), uma Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e uma Lei Orçamentária Anual (LOA). Sobre esse tema, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) A LDO possui a função de orientar a elaboração da LOA, compreendedo as metas e prioridades da
administração pública federal.
B) O PPA corresponde ao planejamento de médio a longo prazo em que são estabelecidos os objetivos
e metas da Administração Pública para um período de quatro anos.
C) A LOA conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica e
financeira e o programa de governo.
D) A LOA compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas em que a União
detenha a maioria do capital social, e o orçamento da seguridade social.
E) O processo orçamentário inicia com a elaboração e aprovação da LDO, segue-se a elaboração e
aprovação do PPA, e é concluído pela elaboração e aprovação da LOA.
QUESTÃO 58 – Entender o crescimento a longo prazo é uma preocupação dos modelos de
crescimento econômico. Analise as seguintes assertivas sobre o modelo de crescimento Solow:
I. Ele postula que as fontes do crescimento econômico são: a taxa de crescimento tecnológico, a
taxa de aumento do insumo mão-de-obra, e a taxa de crescimento do capital.
II. O progresso tecnológico não pode ser observado diretamente na realidade, sendo, no modelo de
Solow, calculado pela diferença entre a taxa observada de crescimento do produto e a parte deste
crescimento explicada pelo trabalho e pelo capital.
III. Uma das conclusões importantes do modelo de Solow é que o progresso tecnológico permite um
crescimento permanente mais rápido, fato também observado na realidade das economias mais
desenvolvidas.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 59 – Apresenta-se a seguir, termos básicos que são empregados em relação ao câmbio e
taxas de câmbio. Sendo assim, analise as assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) O aumento da taxa de câmbio (pagar mais pela moeda estrangeira) é chamado desvalorização
da moeda se ocorrer em um sistema de câmbio fixo.
( ) A diminuição da taxa de câmbio (pagar menos pela moeda estrangeira) é chamada de valorização
da moeda se ocorrer em um sistema de câmbio flutuante.
( ) A lei de preço único estabelece que, se o mercado interno e o mercado externo estão integrados,
os preços da mercadoria devem ser os mesmos nas duas nações, quando expresso em uma moeda
comum.
( ) Em um regime cambial flexível, o Banco Central não tem compromisso para apoiar uma
determinada taxa, no entanto, ele pode influenciar o valor da sua moeda realizando operações no
mercado de câmbio.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V – V – V – V.
B) V – V – F – F.
C) V – F – V – V.
D) F – V – F – V.
E) F – F – V – F.

QUESTÃO 60 – Abaixo, estão relacionados alguns impostos cobrados no país. Relacione a Coluna 1
à Coluna 2, no que tange à competência.
Coluna 1
1. Competência Federal.
2. Competência Estadual.
3. Competência Municipal.
Coluna 2
( ) ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação.
( ) ISS – Imposto sobre Serviços.
( ) IOF – Imposto sobre Operações Financeiras.
( ) ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos.
( ) ITR – Imposto sobre Propriedade Territorial Rural.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) 3
B) 2
C) 2
D) 1
E) 3

–
–
–
–
–

2
3
3
2
1

–
–
–
–
–

1
2
1
3
1

–
–
–
–
–

3
1
3
2
3

–
–
–
–
–

1.
1.
1.
3.
2.
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