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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(8 questões)

1. Relacione a coluna 2 (cargos) de acordo com a
coluna 1 (pronomes de tratamento).
Observe que apenas 1 tratamento será usado para 2
cargos.
Coluna 1 (Pronomes de Tratamento)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Vossa Excelência (sempre por extenso)
Vossa Magnificência (sempre por extenso)
V. Exa. (Vossa Excelência)
V. Sa. (Vossa Senhoria)
V. S. (Vossa Santidade)
V. Revma. (Vossa Reverendíssima)

Coluna 2 (Cargos)
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Governadores de Estado
Clientes comerciais
Presidente da República
Juízes de Direito
Reitores
Papa
Sacerdotes

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

I – II – III – VI – IV – V – III
II – III – V – IV – I – VI – III
III – I – IV – II – III – VI – V
III – IV – I – III – II – V – VI
IV – V – VI – II – III – III – I

(20 questões)
2. Analise o texto abaixo:
Correspondência é um meio de comunicação escrita
entre pessoas. Entre os documentos abarcados pela
correspondência, destaca-se a(o)          ,
que representa o escrito particular. Já o(a)     
    

só pode ser expedido por órgão público.

Um(a)         

é um conjunto de regras ou

normas estabelecidas como necessárias a uma organização. Chama-se         

ao registro em

que se relata o que se passou numa reunião, assembléia ou convenção. A principal forma de comunicação para transmissão de documentos, atualmente, é
o(a)          , devido ao seu baixo custo e
celeridade.
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a. (
b.
c.
d.
e.

) ofício – carta comercial – ata – regulamento
– memorando
( X ) carta comercial – ofício – regulamento – ata –
correio eletrônico (“e-mail”)
( ) correio eletrônico (“e-mail”) – ofício – carta
comercial – ata – circular
( ) ata – correio eletrônico (“e-mail”) – memorando – regulamento – carta comercial
( ) regulamento – carta comercial – ofício – ata correio eletrônico (“e-mail”)
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3. Analise o texto abaixo:

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão grafadas corretamente.

Redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público
redige atos normativos e comunicações e ela deve
caracterizar-se por:                ,
posto que, por restringir-se a questões que dizem

a. (
b.
c.

respeito ao interesse público, não cabe qualquer
tom particular ou pessoal nas comunicações oficiais;               , pois deve ser

d.
e.

sempre formal, isto é, obedecer a certas regras de
forma;               

) atraso – gáz – crescer – picina – maçacre –
enxoval – chuchu
( ) bandeija – largatixa – tocir – complexo –
dureza – exame – cruzeiro
( ) agressão – frustar – ascédio – revesamento –
caixa – rocho – inxergar
( ) adevogado – resistro – surrasco – horta – abacaxi – cassino – xícara
( X ) periquito – beneficência – molambo – meiguice – caniço – fascinante – pretensão

, já que,

se a administração federal é una, é natural que
as comunicações que expede sigam um mesmo

5. Quanto à pontuação, marque ( C ) para as afirmativas corretas e ( E ) para as erradas.

padrão;           , pois o texto oficial

(

deve transmitir um máximo de informações com um
mínimo de palavras; e         , já que o texto
oficial deve possibilitar imediata compreensão pelo

(

leitor. Há que se salientar, ainda, que o texto oficial
deve empregar o padrão          

(

de

linguagem, isto é, de entendimento geral e por definição avesso a vocábulos de circulação restrita, como a

(

gíria e o jargão

(

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a. ( ) individualidade – formalidade – uniformidade
– retórica – releitura – rebuscado
b. ( ) individualidade – formalidade – padronização
– prolixidade – clareza – culto
c. ( X ) impessoalidade – formalidade – padronização
– concisão – clareza – culto
d. ( ) impessoalidade – informalidade – padronização – concisão – clareza – literário
e. ( ) impessoalidade – informalidade – uniformidade – prolixidade – transparência
– jornalístico
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(

) Nascida em Laguna, já na adolescência Ana
Maria de Jesus Ribeiro (1821-49) demonstrava
grande amor pela liberdade desafiando os
costumes da época: andava a cavalo e tomava
banhos de mar.
) Ana, que ele chamava pelo diminutivo em
italiano, Anita, tinha na época 18 anos; ele, 32.
) Já o romance de Oswald de Andrade e Pagu,
nasceu numa época, de efervescência cultural,
na cidade de São Paulo.
) O decreto regulamenta os casos gerais; a portaria: os particulares.
) O Presidente da República, comentou, sua
posição no assunto.
) A filantropia, embora muito criticada, é necessária em certas circunstâncias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

C–C–C–E–E–E
C–C–E–E–E–C
C–E–C–E–C–E
E–E–C–C–E–E
E–E–E–C–C–C

Estado de Santa Catarina

6. Marque ( C ) para as afirmativas em que as palavras
sublinhadas estão usadas corretamente e ( E ) para
aquelas em que as palavras sublinhadas estão usadas
erroneamente.
( ) O solo não mais absorveu a água da chuva.
( ) Não fosse a justiça realmente cega, não teríamos tantos criminosos absolvidos.
( ) Não me agrada falar a cerca de tragédias.
( ) O aluno disse que não estava afim de prestar
atenção à aula.
( ) Ele sempre diz não estar a par dos
acontecimentos.
( ) Faça tudo de modos que não machuque
ninguém.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

E–C–E–C–E–E
C–E–C–E–C–C
C–C–C–E–E–C
C–C–E–E–C–E
E–E–C–C–E–C

8. Quanto à concordância verbal e à concordância
nominal, marque com ( C ) as afirmativas corretas e
com ( E ) as afirmativas erradas.
(
(
(
(
(
(

) Nem uma, nem outra medida resolverão o
problema.
) Vendem-se apartamentos funcionais na
Trindade e residências na Lagoa.
) Nem tudo são flores na vida.
) Mamãe está envelhecendo a olhos vistos.
) Anexo à presente Exposição de Motivos,
segue os pareceres do Procurador.
) O voo sai ao meio-dia e meio.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

C–C–C–E–E–E
C–E–E–E–C–C
E–C–C–C–E–E
E–C–E–C–E–C
E–E–E–C–C–C

Atualidades
7. Assinale a alternativa em que as palavras abaixo,
dispostas aleatoriamente, formam corretamente uma
oração que segue a sequência: sujeito + verbo transitivo direto + objeto direto + adjunto adverbial.
sabedoria – vida – durante - a – humano – o – busca –
ser – sua
a. ( ) Durante sua vida o ser humano busca a
sabedoria.
b. ( ) Busca a sabedoria durante sua vida o ser
humano.
c. ( ) A sabedoria o ser humano busca durante sua
vida.
d. ( ) Durante sua vida busca a sabedoria o ser
humano.
e. ( X ) O ser humano busca a sabedoria durante sua
vida.

(5 questões)

9. Entre as mudanças recentes experimentadas pela
política externa norte-americana estão medidas que
puseram fim às restrições de viagens e remessas de
dinheiro para Cuba.
O embargo dos Estados Unidos àquele país, que teve
início na década de 60 do século XX, é um dos episódios do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Guerra Fria.
Panamericanismo.
Política de Distensão.
Política da paz armada.
Política de apaziguamento.
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10. Em 30 de junho de 2009 as tropas norte-americanas começaram a deixar as cidades e vilas do Iraque,
parte do plano de retirada total do país até o final de
2011.

12. A PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios, é uma espécie de retrato do Brasil, uma
fotografia tomada em 2008 que revela nossas conquistas e nossos problemas.

Analise as afirmações abaixo, relacionadas a esse
assunto:

Entre as constatações dessa pesquisa podemos
apontar:

1. Desde 2003, quando forças lideradas pelos
Estados Unidos invadiram o Iraque, o país
viveu pouquíssimos dias sem violências e
atentados.
2. Com a queda de Saddam Hussein, o Iraque
passou a viver uma onda de paz, prosperidade e liberdade. A economia teve grande
desenvolvimento e os iraquianos vivem hoje
em um país democrático.
3. As rivalidades entre os diferentes grupos religiosos islâmicos agravam a situação de instabilidade vivida pelos iraquianos.
4. A violência no Iraque está diretamente ligada
à ação da organização terrorista Al Qaeda
que luta contra os Haredins, grupo religioso
sionista.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmações
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
Estão corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
Estão corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

11. De acordo com alguns especialistas, os chamados
BRICs poderão, nas próximas décadas, se tornar potências com grande importância econômica e política.
Assinale a alternativa que identifica corretamente os
BRIC´s.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Brasil, Rússia, Índia e China.
Bolívia, Romênia, Índia e China.
Brasil, Rússia, Inglaterra e China.
Burundi, Ruanda, Iêmen e Caledônia.
Brasil, Rússia, Israel e República Popular da
China.
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a. (
b.

c.
d.
e.

) Segundo a PNAD, a maioria dos lares brasileiros já possui rede de esgoto.
( ) Constata-se que, em virtude da informatização, menos brasileiros estão inseridos hoje
no mercado de trabalho do que no início do
século XX.
( ) O Brasil tem índices de acesso à internet superiores à média dos países da Europa.
( ) O número de pessoas que se declara parda ou
preta é de apenas 20% da população.
( X ) A pesquisa revelou um aumento do número
de crianças matriculadas na escola.

13. Entre os problemas ambientais que vivemos, o
aumento do número de espécies em extinção é um
dos mais preocupantes.
O litoral catarinense é visitado por uma dessas espécies que, no passado, foi caçada impiedosamente.
Trata-se do(a)
a.
b.
c.
d.
e.

( ) Aruanã.
( ) Pinguim.
( ) Black Bass
( X ) Baleia franca.
( ) Mico leão dourado.

Estado de Santa Catarina

Legislação Geral

(7 questões)

14. Assinale a alternativa correta de acordo com
Lei Complementar do Estado de Santa Catarina
no 381/2007.
a. ( ) O Poder Executivo não detém autorização
legal para transferir as ações que o Estado
possui no Centro de Informática e Automação
do Estado de Santa Catarina S/A (CIASC)
para empresas das quais detenha o controle
acionário.
b. ( ) O Poder Executivo não detém autorização
legal para transferir as ações que o Estado
possui na Companhia de Gás de Santa
Catarina (SCGÁS) para empresas das quais
detenha o controle acionário.
c. ( X ) O chefe do Poder Executivo detém autorização legal para alienar o controle acionário,
representado pelas ações que o Estado possui, diretamente ou por intermédio de suas
sociedades de economia mista na Imbituba
Administradora da Zona de Processamento de
Exportação (IAZPE).
d. ( ) O Chefe do Poder Legislativo detém autorização legal para promover a transferência dos ativos, participações acionárias e
quotas representativas de participação em
capital social de empresas, pertencentes à
Companhia de Desenvolvimento do Estado
de Santa Catarina (CODESC), para o Estado de
Santa Catarina.
e. ( ) O Poder Legislativo detém autorização legal
para transferir as ações que o Estado possui
no Centro de Informática e Automação do
Estado de Santa Catarina S/A (CIASC) para
empresas das quais detenha o controle
acionário.

15. Assinale a alternativa correta de acordo a com
Lei Complementar do Estado de Santa Catarina
no 381/2007.
a. ( X ) As fundações públicas de direito público
adquirem personalidade jurídica com a publicação da lei que as criar.
b. ( ) As autarquias adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de
sua institucionalização e do estatuto no registro civil de pessoas jurídicas.
c. ( ) As fundações públicas de direito privado
adquirem personalidade jurídica com o arquivamento e registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina (JUCESC).
d. ( ) As empresas públicas adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura
pública de sua institucionalização e do estatuto no registro civil de pessoas jurídicas.
e. ( ) As sociedades de economia mista adquirem
personalidade jurídica com a inscrição da
escritura pública de sua institucionalização
e do estatuto no registro civil de pessoas
jurídica.

16. Assinale a alternativa correta:
a. (
b.
c.

d.

e.

) É permitida a conversão da licença-prêmio em
pecúnia.
( ) Remuneração é a expressão pecuniária do
cargo, consoante nível próprio, fixado em lei.
( X ) Não se concederá licença para tratamento de
interesses particulares ao funcionário público
que esteja respondendo a processo disciplinar.
( ) Ao servidor ocupante do cargo de provimento
efetivo poderá ser concedida licença para
tratamento de interesses particulares, pelo
prazo de até 2 (dois) anos, renovável por igual
período.
( ) Após cada triênio de serviço público estadual,
o servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo fará jus a uma licença com remuneração, como prêmio, pelo período da 03 (três)
meses.

Página 7

Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação

17. Assinale a alternativa correta:

19. Assinale a alternativa correta:

a. ( ) A estabilidade diz respeito ao cargo e não ao
serviço público.
b. ( X ) O prazo de prescrição em ação disciplinar
começa a correr do dia em que o ilícito se
tornou conhecido de autoridade competente
para agir.
c. ( ) Prescreve em 05 (cinco) anos a ação disciplinar, quanto aos fatos punidos com repreensão,
suspensão, ou destituição de encargo de
confiança.
d. ( ) Prescreve em 02 (dois) anos a ação disciplinar, quanto aos fatos punidos com a pena de
demissão, de cassação de aposentadoria ou
de cassação de disponibilidade
e. ( ) Suspensa a prescrição, todo o prazo começa a
correr novamente do dia da interrupção.

a. (
b. (

) A reintegração não depende de posse.
) A promoção e o acesso não implicam na
vacância do cargo.
c. ( ) Reversão é o reingresso no serviço público do
funcionário público em disponibilidade.
d. ( X ) A aposentadoria do funcionário público implicará na vacância automática do cargo em
comissão de que seja titular.
e. ( ) A reintegração é o reingresso no serviço
público do funcionário público aposentado,
quando insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez, ou a pedido, apurada
a conveniência administrativa em processo
regular.

20. Assinale a alternativa correta:
18. Assinale a alternativa correta:
a. ( ) Em caso de relevância e urgência, o
Governador do Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo
submetê-las, no prazo de 10 (dez) dias, à
Assembleia Legislativa.
b. ( ) É vedada a prorrogação da vigência de
medida provisória que, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado de sua publicação, não
tiver a sua votação encerrada na Assembleia
Legislativa.
c. ( ) O prazo de 60 (sessenta) dias para que a
medida provisória seja convertida em lei
contar-se-á da publicação da medida provisória, interrompendo-se durante os períodos de
recesso da Assembleia Legislativa.
d. ( ) É permitida a reedição, na mesma Sessão
Legislativa, de medida provisória não deliberada ou rejeitada pela Assembleia Legislativa.
e. ( X ) Se a medida provisória não for apreciada em
até 45 (quarenta e cinco dias), contados de
sua publicação, entrará em regime de urgência, ficando sobrestadas, até que se ultime a
votação, todas as demais deliberações legislativas da Assembleia Legislativa.
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a. ( X ) Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos inativos quaisquer benefícios
ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria, na forma da lei.
b. ( ) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso
público.
c. ( ) O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais
quando decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e
integrais nos demais casos.
d. ( ) O servidor público estável só perderá o cargo
em virtude de sentença judicial transitada em
julgado ou mediante processo administrativo
em que lhe seja assegurada ampla defesa.
e. ( ) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração integral, até o seu
adequado aproveitamento em outro cargo.

Estado de Santa Catarina

Conhecimentos Específicos
21. Quando a Constituição Federal de 1988 dispõe
que as receitas de impostos são vinculadas a despesas
específicas, esta disposição é uma exceção do principio orçamentário denominado
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Princípio da unidade.
Princípio do equilíbrio.
Princípio da não-afetação.
Princípio da universalidade.
Princípio da publicidade.

22. Sobre a relação entre planejamento e orçamento
disposta pela Constituição Federal de 1988, pode-se
afirmar que
a. ( ) O Plano Plurianual dispõe metas e prioridades
para o exercício orçamentário subsequente,
estabelece as bases para o orçamento anual
e estabelece a política de aplicação dos recursos de agências de fomento.
b. ( X ) O projeto de Plano Plurianual deve conter as
diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital
e outras delas decorrentes e para as relativas
aos programas de duração continuada.
c. ( ) A Lei de Diretrizes Orçamentárias apresenta
uma estimativa de receitas e autoriza as
despesas de acordo com esta previsão de
arrecadação.
d. ( ) A Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo
Federal dispõe as prioridades do governo
por um período de quatro anos e deve ser
submetida pelo Presidente da República ao
Congresso Nacional até o dia 31 de agosto do
primeiro ano de seu mandato.
e. ( ) A Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada
em âmbito do legislativo serve como base
para o poder executivo estabelecer anualmente seus projetos de Plano Plurianuais.

(30 questões)

23. Analise o texto abaixo:
“Ato emanado de autoridade competente que cria
para o Estado a obrigação de pagamento, pendente
ou não, de implemento de condição.”
Esse conceito refere-se ao (à):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

execução.
liquidação.
pagamento.
publicação.
empenho.

24. Em uma estrutura de macroeconomia aberta, o
modelo de ultrapassagem (ou overshooting) da taxa
de câmbio:
a. ( X ) É quando, devido a um choque, a taxa de
câmbio se eleva no curto prazo mais do que
sua elevação no médio e no longo prazo.
b. ( ) É quando, devido a um choque internacional
adverso, a taxa de câmbio sobe mais do que a
taxa de juros.
c. ( ) De modo análogo ao modelo de precificação
de ativos, prevê que um aumento da variabilidade esperada do câmbio resulta em um
aumento no curto prazo do valor da taxa de
câmbio.
d. ( ) Afirma que os preços do mercado financeiro,
inclusive a taxa de câmbio, são menos voláteis
do que os preços dos bens.
e. ( ) Afirma que uma expansão monetária tem
impacto mais rápido sobre os preços dos bens
no mercado doméstico do que sobre as taxas
de juros, que estão sujeitas à livre mobilidade
internacional de capital.
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25. Para que o Produto Nacional Bruto seja maior do
que o Produto Interno Bruto em um determinado ano
deve-se observar:
a. ( ) Um valor positivo de depreciação.
b. ( ) Que os impostos diretos sejam positivos.
c. ( ) Que a diferença entre impostos indiretos e
subsídios seja positiva.
d. ( X ) Uma renda líquida enviada ao exterior
negativa.
e. ( ) Um valor negativo da diferença entre exportações e importações de bens e serviços.

26. A partir dos dados hipotéticos de Balanço de
Pagamentos abaixo,
 Exportação de bens e serviços
 Transferências unilaterais
 Conta Capital
 Erros e Omissões
 Conta de Serviços e Rendas
 Importações de bens e serviços

=
=
=
=
=
=

30
4
5
1
–8
10

pode-se afirmar que
a. ( X ) o saldo em transações correntes é 16.
b. ( ) o saldo do balanço de pagamentos é 26.
c. ( ) o resultado do balanço de pagamento implica
uma perda de reservas.
d. ( ) o saldo do balanço de pagamentos é 17.
e. ( ) o saldo em transações correntes é 20.

27. O efeito de uma política monetária expansionista,
no curto prazo e em uma situação aquém do pleno
emprego, é:
a. ( ) Um deslocamento para a esquerda da curva IS.
b. ( X ) Um deslocamento para a direita da curva LM.
c. ( ) Dada por um novo nível de equilíbrio em que
produto e taxa de juros são mais elevados.
d. ( ) Inócuo em termos de produto, dado que os
preços reagem rapidamente, esterilizando o
efeito liquidez.
e. ( ) Um aumento da velocidade de circulação da
moeda.
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28. Dado um modelo Keynesiano de determinação
da renda, sem setor externo, pode-se afirmar que
a. (

b.

c.

d.

e.

) Os preços são flexíveis no curto prazo, tornando viável o equilíbrio entre oferta e
demanda agregada.
( ) A oferta agregada, dada pelos fatores de
produção e tecnologia, determina o nível de
demanda agregada de equilíbrio de curto
prazo.
( ) O efeito de um aumento no investimento
autônomo sobre o produto de equilíbrio é
maior quanto menor for a propensão marginal a consumir.
( X ) O multiplicador dos gastos do governo é
maior, em termos absolutos, do que o multiplicador da tributação.
( ) O alcance do pleno emprego no curto prazo
ocorre à medida que a oferta agregada se
ajusta ao nível de demanda agregada.

29. Em um modelo IS/LM, é correto afirmar que
a. (

b.

c.

d.

e.

) A curva IS representa combinações de taxa de
juros e renda que resultam no equilíbrio do
mercado monetário.
( ) Na dedução da curva LM, assume-se a hipótese de preferência pela liquidez, o que resulta
em uma demanda por moeda positivamente
associada com a taxa de juros.
( X ) Uma retração dos fundos emprestáveis
aumenta a taxa nominal de juros e significa
um deslocamento ao longo da curva IS na
direção de um nível de renda mais baixo.
( ) A inclinação da curva LM é negativa dado
que uma expansão monetária com origem no
Banco Central resulta em uma queda da taxa
de juros.
( ) A relação entre taxas nominais de juros e
oferta de moeda, no curto prazo, é direta
como consequência da flexibilidade dos preços e das expectativas racionais dos agentes
econômicos.
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30. A curva de Phillips
a. ( X ) É vertical no longo prazo.
b. ( ) Expressa a inflação como sendo conseqüência
de choques de oferta.
c. ( ) Estabelece uma relação inversa entre inflação
e taxas de juros de longo prazo.
d. ( ) Estabelece uma relação inversa entre a alíquota do imposto e o valor arrecadado deste
mesmo imposto (devido ao desestímulo à
sonegação para baixas alíquotas).
e. ( ) Estabelece que a arrecadação tributária, em
termos reais, cai quando a inflação aumenta,
devido à distância entre o fato gerador do
tributo e seu efetivo recolhimento.

31. Dado os pressupostos do modelo MundellFleming, em um regime de câmbio flutuante, pode-se
dizer que:
a. ( ) O efeito de uma política fiscal contracionista
é mais efetivo do que de uma política fiscal
expansionista dado que a taxa de câmbio é
rígida para baixo.
b. ( ) A política fiscal tem efeitos reais que são
ampliados pelo impacto do multiplicador
associado ao aumento do déficit público.
c. ( ) Uma expansão de oferta de moeda reduz a taxa
de juros, reduzindo a incerteza na economia
doméstica e aumentando o ingresso de reservas e ampliando o efeito expansionista inicial.
d. ( ) A política monetária é passiva, o que atribui
ao regime de câmbio flutuante o caráter de
fornecer uma âncora monetária, com amplo
uso em políticas de combate à inflação.
e. ( X ) Uma expansão fiscal resulta em um aumento
inicial do produto que é totalmente compensado pela redução de exportações líquidas
causada pela valorização da moeda doméstica.

32. Assinale a alternativa que corresponde à definição
expressa abaixo.
É causada, por exemplo, pelo aumento dos gastos
privados ou do governo e está associada à expansão
econômica:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Inflação inercial
Inflação de custos
Inflação de demanda
Inflação estruturalista
Inflação devido à espiral de salários-preços

33. Para qual dos bens abaixo pode-se afirmar que
um aumento de preço implica um efeito substituição
pequeno e um efeito renda pequeno?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Sal.
Ingressos de cinema.
Alimentação.
Habitação.
Refeições fora de casa.

34. A elasticidade preço da demanda:
a. (
b.
c.
d.

e.

) É igual a infinito quando a demanda é perfeitamente inelástica.
( ) É igual a zero, quando a demanda pelo bem é
perfeitamente elástica.
( ) No ponto e no arco são iguais, quando a curva
de demanda é linear.
( X ) Menor do que 1, ou demanda inelástica,
implica que quando o preço aumenta, a
receita total dos produtores também
aumenta.
( ) Diminui, quanto maior o número de bens
substitutos, pois os indivíduos podem facilmente mudar seu consumo de um bem para
outro.
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35. Sobre as curvas de custo em um mercado de
concorrência perfeita, pode-se afirmar que

37. Sobre a elasticidade preço da oferta, é verdadeiro afirmar que:

a. ( ) A curva de custo médio intercepta a curva de
custo marginal quando esta última é mínima.
b. ( ) A curva de custo fixo médio é uma reta constante (paralela ao eixo do produto).
c. ( ) A curva de custo marginal é positivamente
inclinada como consequência do princípio
dos retornos marginais crescentes.
d. ( ) Um aumento no preço do fator variável desloca para baixo as curvas de custo médio e
custo total.
e. ( X ) Se os custos administrativos aumentam com
a escala de produção, então a curva de custo
médio de longo prazo tem forma de U.

a. (

b.

c.

d.

e.
36. Em mercados onde a concorrência não é perfeita,
é verdadeiro afirmar que:
a. ( X ) No monopólio natural, o lucro máximo ocorre
quando o custo marginal é igual à receita
marginal e o preço de monopólio é superior
ao custo médio.
b. ( ) No monopólio natural, a firma monopolista
maximiza seu lucro produzindo em uma
escala que lhe permita alcançar o custo médio
mínimo.
c. ( ) Em concorrência monopolista existem elevadas barreiras à entrada de novas firmas, o
que permite que as firmas que ingressaram
primeiro na indústria se organizem em cartéis.
d. ( ) Em concorrência monopolista existe um elevado número de empresas que tem um alto
poder de fixar preços dado que os bens produzidos não são substitutos devido ao algo
grau de diferenciação.
e. ( ) Exemplos de mercados em que predomina a
concorrência monopolista são a indústria de
cigarros e a indústria de automóveis.

38. Há oligopólios onde existe uma maior tendência
à concentração industrial. Neste sentido, a análise de
modelos de duopólios é útil.
Sobre esses modelos, pode-se afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.
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) Para produtos com curva de oferta muito
elástica, deslocamentos da curva de demanda
resultam em variações de preços maiores do
que as variações de quantidade.
( X ) Ao longo de uma mesma curva de oferta, a
elasticidade diminui à medida que a quantidade produzida se aproxima da área de capacidade plena.
( ) Para o caso de produtos agrícolas, como a soja,
a curva de oferta de curto prazo é mais elástica do que a curva de oferta de longo prazo.
( ) Um bem tem elasticidade igual a zero quando
a oferta é perfeitamente elástica e a curva é
totalmente horizontal.
( ) A oferta de um bem com reservas fixas, como
petróleo, é mais elástica do que de um bem
que dependa da combinação de fatores de
produção mais substituíveis, como roupas.

) O resultado do modelo de Bertrand ocorre,
devido à estratégia de preços das duas
empresas, o duopólio converge para uma
situação de monopólio.
( ) No modelo de Cournot, assume-se que as
duas firmas da indústria produzem bens diferenciados e competem fundamentalmente
através de estratégias de propaganda e marca.
( ) No modelo de Cournot, as duas empresas do
duopólio fixam seus preços simultaneamente
e de modo cooperativo (conluio).
( X ) No modelo de Bertrand, a firma reduz o preço
com a intenção de ampliar sua participação
no mercado sob a hipótese de que a rival não
alterará seu preço.
( ) O modelo de demanda quebrada mostra que
a firma em um duopólio acompanha aumentos de preços de sua rival, mas não reage
quando a rival diminui seus preços.
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39. Suponha que a situação do regime de concorrência em oligopólio possa ser descrita pela seguinte
matriz de ganhos entre duas empresas:

41. Sobre o período do milagre brasileiro, é verdadeiro afirmar que:
a. (

Empresa 2

Empresa 1
Conluio

Não-Conluio

Conluio

(10,10)

(2,12)

Não-Conluio

(12,2)

(7,7)

b.

Assim, pode-se afirmar que:
a. ( ) A estratégia dominante das duas empresas é
o conluio.
b. ( ) A solução de (conluio, conluio) define o equilíbrio de Nash.
c. ( ) O máximo ganho para as duas empresas em
conjunto ocorre quando as duas optam pelo
não conluio.
d. ( ) Esta matriz descreve o dilema do prisioneiro
em que só existe uma solução de equilíbrio de
Nash.
e. ( X ) O resultado das interações individuais gera
um resultado que não é ótimo no sentido de
Pareto.

40. A partir da classificação de créditos adicionais,
pode-se afirmar que:
a. ( ) A abertura de créditos especiais, pelo seu
caráter emergencial, não requer autorização
do Poder Legislativo.
b. ( X ) A abertura de créditos especiais depende da
existência de recursos disponíveis para que a
despesa possa ocorrer.
c. ( ) Créditos extraordinários referem-se a reforço
de dotação orçamentária.
d. ( ) Créditos extraordinários são abertos por
decreto do Poder Executivo e têm liberação
condicionada à existência de recursos disponíveis e exposição justificativa.
e. ( ) Créditos extraordinários são aqueles destinados a despesas para as quais não haja dotação
orçamentária específica.

c.

d.

e.

) O rápido crescimento do PIB obtido neste
período permitiu a implementação de políticas públicas sociais que colocaram as taxas de
mortalidade infantil e desnutrição do Brasil
entre as 2 mais baixas da América Latina.
( ) O fim do milagre brasileiro pode ser creditado
à recessão do mercado doméstico, dado que
em meados da década de 1970 há uma economia internacional em expansão e com farta
liquidez monetária.
( X ) No final do período do milagre, o serviço da
dívida externa era responsável por mais de
80% das receitas de exportações.
( ) A política econômica brasileira da época foi
pautada por medidas monetaristas de controle dos gastos públicos e privatizações de
estatais em setores não estratégicos.
( ) A rápida redução das taxas de inflação e sua
manutenção em níveis inferiores a 5% ao ano
foram cruciais para estimular o investimento
nacional e multinacional no período de
1968-1973.

42. Dentre as características dos sistemas da RAIS e
do CAGED destaca-se:
a. (
b.
c.
d.

e.

) As informações da RAIS referem-se exclusivamente a trabalhadores celetistas.
( ) Ambos instrumentos de coleta de dados têm
periodicidade anual.
( ) As informações do CAGED têm a função de
controle dos registros do FGTS.
( X ) Ambos fornecem informações úteis para a
realização de estudos e análises do mercado
de trabalho formal.
( ) As informações da RAIS são utilizadas pelo
programa de Seguro-Desemprego, para
conferir os dados referentes aos vínculos
trabalhistas.
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43. Sobre o processo de abertura da economia brasileira ao longo dos anos 1990, pode-se dizer que:

45. Sobre a experiência do Plano Real, pode-se dizer
que:

a. ( X ) A assinatura do Tratado do Mercosul comprometeu o Brasil com um cronograma de
redução gradual das tarifas de importação em
1991.
b. ( ) A redução da inflação, a partir de meados de
1994 com a adoção do Plano Real, estimulou o
aumento das exportações com base em uma
moeda doméstica desvalorizada.
c. ( ) O grau de abertura da economia brasileira,
medida pela soma das exportações e importações em relação ao PIB, aumenta significativamente ao longo da década de 1990, ultrapassando o de outros países como México e Chile.
d. ( ) O impacto da abertura sobre a indústria
nacional de bens de capital é positivo, visto
que a produção nacional de bens de capital
aumenta mais do que 50% e a importação
desses bens mantém-se inalterada em termos
relativos entre 1991 e 1999.
e. ( ) Embora as importações tenham crescido
rapidamente, mais do que dobram entre 1990
e 1999, as exportações expandiram-se ainda
mais fortemente, resultando em aumento do
superávit comercial em 1999 (em relação ao
de 1990).

a. (

44. Considere a seguinte descrição das principais
medidas adotadas por um plano de estabilização:

46. Dentre as características que marcaram o período
do II PND, pode-se destacar o seguinte:

Congelamento de preços; congelamento de câmbio;
congelamento de salários pela média dos últimos 6
meses, mais um aumento real de 8%; gatilho salarial
ao nível de 20%.

a. (

Pode-se afirmar que tais características identificam o
Plano:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Real.
Verão.
Bresser.
Collor I.
Cruzado.

b.

c.

d.

e.

b.

c.

d.

e.
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) Em uma fase preliminar ao Real, o Governo
Federal procurou adotar uma política fiscal
expansionista, com significativo aumento dos
gastos com a intenção de reduzir o desemprego e ganhar apoio para novo plano.
( X ) A Unidade Real de Valor (URV) representou
uma fase de transição, em que primeiro
os salários foram convertidos para a URV
e, depois, os preços foram atrelados a esta
medida.
( ) Em julho de 1994, com o lançamento do
Real, estabeleceu-se um valor máximo e um
valor mínimo da cotação do dólar, o que
ficou conhecido como o regime de bandas
cambiais.
( ) Os primeiros 12 meses do Plano Real foram
marcados por uma política monetária contracionista, juros elevados e retração do
produto industrial e do poder de compra da
população.
( ) Ao longo dos primeiros 12 meses do Plano
Real, houve uma desvalorização do Real
frente ao dólar e uma pressão de aumento
dos preços por inflação de custos dos bens
importados.

) A diminuição do saldo negativo na conta
lucros e dividendos, causada pela maior
capacidade do Brasil em atrair novos
investimentos.
( ) A estagnação, entre 1975-77, e a redução, de
1978 a 1980, da capacidade de poupança e da
relação formação bruta de capital fixo sobre o
PIB.
( X ) Os significativos déficits em transações correntes eram financiados pela alta liquidez
internacional e através do aumento da dívida
externa.
( ) Os objetivos do II PND eram muito acanhados
em termos do potencial econômico do Brasil
em um período pós-milagre.
( ) O II PND sofreu duras críticas da imprensa
mais progressista uma vez que o plano teve
um caráter privatizante.
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47. A criação do Programa Nacional de Desestatização
intensificou o processo de privatização. Sobre os desdobramentos deste processo, é verdadeiro dizer que:
a. ( ) A primeira empresa privatizada no âmbito
deste programa foi a Companhia Vale do Rio
Doce, em 1991.
b. ( ) Entre 1991 e 2001, o setor financeiro foi o que
mais rendeu receitas para o governo federal
em privatizações.
c. ( ) O Banco do Brasil, devido a sua reputação e
capilaridade, teve papel importante no programa de privatização, sendo designado gestor do Fundo Nacional de Desestatização.
d. ( X ) Um incentivo à compra de estatais foi dado
mediante a aceitação de moedas de privatização, como debêntures da Siderbrás e títulos
da dívida agrária.
e. ( ) As privatizações em âmbito estadual restringiram-se a concessões em setores não estratégicos, como turismo e mineração.

49. Com relação à intuição do princípio do salário
eficiência, podemos afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) O salário pago ao trabalhador deve ser aquele
que maximiza o lucro da empresa e é igual ao
valor do produto marginal do trabalho.
( X ) Existe incentivo para as empresas pagarem
aos trabalhadores um salário acima do salário
de mercado como uma forma de estimular a
produtividade.
( ) O salário pago ao trabalhador deve considerar
sua habilidade tangível e o capital humano
acumulado ao longo da experiência do
trabalhador.
( ) O salário pago ao trabalhador deve permitir a capacidade de reprodução da força de
trabalho.
( ) O salário é o preço da mão-de-obra, determinado simultaneamente, e sem perdas econômicas, pela oferta de trabalho e demanda por
trabalho.

48. Com relação à adoção do regime de câmbio flutuante em janeiro de 1999, podemos afirmar que ele
teve

50. Com relação às mudanças no mercado de trabalho, qual das definições abaixo diz respeito à acumulação flexível?

a. ( ) como causas externas, a desvalorização da
moeda da Argentina e o efeito dominó sobre
o Brasil.
b. ( ) como efeito, o aumento da instabilidade cambial e, por consequência, o aumento da instabilidade da taxa de juros básica (selic).
c. ( X ) como causas internas, o aumento do déficit público nominal e do déficit em conta
corrente.
d. ( ) como efeito em 1999, a retração das exportações, devido à dificuldade de financiamento
das vendas externas, e a expansão das importações, por conta do aumento da renda ocasionado pela maior confiança no novo regime.
e. ( ) como efeito ao longo do período 1999-2000,
uma retração do ingresso do investimento
direto externo devido à desvalorização do Real.

a. (

b.

c.

d.

e.

) É um estágio posterior ao Fordismo, em que
as empresas buscam produzir apenas aquilo
que elas produzem melhor, adotando uma
estratégia de terceirização das atividades
menos rentáveis.
( ) É quando as empresas optam por um processo de acumulação de capital no qual os
investimentos ocorrem em bens de capital
versáteis, que podem ser usados na produção
de diferentes tipos de bens.
( ) É quando as empresas optam por contratar
mão-de-obra com formação profissional eclética, capaz de atuar em diferentes setores da
empresa.
( ) É quando as empresas se especializam na
produção de um bem em um elo específico
da cadeia de valor.
( X ) É quando se alcança, através de novas técnicas industriais, relações interfirmas e estruturas organizacionais, uma maior mobilidade
nas relações de trabalho.
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