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Instruções
1-

Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

2-

Verifique se o Número do Gabarito, colocado na quadrícula acima, é o mesmo constante do seu
CARTÃO DE RESPOSTAS e da etiqueta colada na carteira escolar; esses números deverão ser idênticos, sob pena de prejuízo irreparável ao seu resultado neste processo seletivo; qualquer divergência,
exija do Fiscal de Sala um caderno de prova, cujo número do gabarito seja igual ao constante de
seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

3-

O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS
não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.

4-

Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra
para posterior exame grafológico:

cursiva,

“Quanto maiores somos em humildade, tanto mais perto estamos da grandeza”.
(R.Tagore)
5-

DURAÇÃO DAS PROVAS: 5 horas, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE
RESPOSTAS.

6-

Nas provas há 80 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

7-

No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números.
Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente
à opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas.

8-

Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais
de uma opção. Evite deixar questão sem resposta.

9-

Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma
reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada as
provas.

10 - Durante as provas, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,
tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
11 - Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término das provas,
poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem
6.5 do edital regulador do concurso.
12 - A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início das provas.
A não-observância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.
13 - Ao sair da sala entregue este CADERNO DE PROVAS, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao
Fiscal de Sala.

Boa prova!

2 - De acordo com as idéias do texto, assinale a opção
correta.

LÍNGUA PORTUGUESA
1 - Conforme as idéias do texto, assinale a opção
correta.

O rápido crescimento da economia mundial
nos últimos anos gerou milhões de empregos,
mas nem assim foi possível evitar o aumento do
número de desempregados, porque a quantidade
de vagas abertas não foi suficiente para abrigar
todos os que chegaram ao mercado de trabalho
no período. O que acontecerá ao longo de 2008,
quando o desempenho econômico em todo o
mundo deve ser pior do que o dos anos anteriores,
ainda que não aconteça a recessão nos Estados
Unidos? O resultado, de acordo com pesquisa que a
Organização Internacional do Trabalho (OIT) acaba
de divulgar, pode ser o acréscimo de 5 milhões de
pessoas ao contingente de desempregados em
todo o mundo.
O informe anual da OIT Tendências Mundiais
do Emprego faz uma avaliação prudente do quadro
econômico atual. Mesmo o aumento do número
de desempregados que projeta para este ano não
chega a ser estatisticamente relevante. No ano
passado, cerca de 3 bilhões de pessoas estavam
empregadas em todo o mundo. Os desempregados,
de acordo com a OIT, representavam 6% da
força de trabalho total. Se em 2008 o número de
desempregados aumentar em 5 milhões, o índice
subirá para 6,1%, variação muito pequena.
Mas a questão não é meramente estatística.
O desemprego já atinge quase 200 milhões de
pessoas e suas famílias. Além disso, a falta de
emprego não é o único problema que afeta os
trabalhadores e suas famílias no mundo inteiro. Boa
parte dos que integram o grupo dos empregados
vive em situação muito difícil.

O industrial brasileiro entrou em 2008 otimista,
prevendo um bom nível de atividade para o primeiro
semestre, segundo a sondagem recém-divulgada
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
A pesquisa foi realizada em 22 Estados, com
executivos de 1.394 empresas, entre os dias 2 e
22 de janeiro. Este último detalhe é especialmente
importante: a expectativa dos entrevistados,
aparentemente, não foi afetada pelo noticiário
sobre a crise internacional e sobre o risco de uma
recessão nos Estados Unidos. A grande aposta,
segundo o levantamento, é no dinamismo do
mercado interno, porque há pessimismo quanto à
evolução das exportações – mas essa avaliação já
foi encontrada na edição anterior da sondagem, no
trimestre anterior.
A boa disposição do empresariado foi confirmada
pelos últimos números da Fiesp, distribuídos na
quarta-feira, um dia depois de a CNI divulgar sua
sondagem. No ano passado, o nível de atividade
da indústria paulista foi 6,1% superior ao de 2006
e o dinamismo conservou-se até o último mês. Em
dezembro, o nível de atividade ficou 7% acima do
registrado um ano antes.
(O Estado de S. Paulo, 31/01/2008)

a) A crise internacional e o risco de recessão nos
Estados Unidos afetaram a expectativa positiva
do industrial brasileiro.
b) Desde o trimestre anterior à sondagem, os
industriais já estavam otimistas em relação às
exportações.
c) Os entrevistados apostam no dinamismo do
mercado interno e desacreditam na evolução das
exportações.
d) O nível de atividade da indústria paulista em 2007
não confirma o otimismo demonstrado pelos
industriais para 2008.
e) Os números divulgados pela Fiesp estão em
desacordo com a sondagem divulgada pela CNI.
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(O Estado de S. Paulo, 29/01/2008)

a) O problema do desemprego foi resolvido pelo
rápido crescimento da economia mundial nos
últimos anos.
b) A quantidade de vagas abertas foi suficiente para
abrigar todos os que chegavam ao mercado de
trabalho.
c) A Organização Internacional do Trabalho prevê
que o contingente de desempregados no mundo
chegue a 5 milhões de pessoas.
d) A situação dos trabalhadores empregados é em
geral muito satisfatória.
e) Se houver um acréscimo de 5 milhões de
desempregados, o índice mundial de desemprego
ficará em torno de 6,1% da força de trabalho
total.
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4 - Em relação ao texto abaixo, assinale a opção
incorreta.

3 - Conforme as idéias do texto, assinale a opção
correta.
O crescimento econômico, por si só, não tem sido
suficiente para melhorar as condições no mundo
do trabalho, nem mesmo para conter o aumento
do número de desempregados (em 2006, o total de
desempregados no mundo era de 187 milhões; no
ano passado, apesar do crescimento de 5,2% da
economia mundial, o total subiu para 189,9 milhões
de pessoas). Daí, segundo a OIT, a necessidade de
os governos agirem para assegurar que o progresso
econômico se transforme num fator de inclusão social
e não de aumento das desigualdades, como ocorre
em muitos países. Na avaliação da OIT, a crise atual
é diferente das anteriores. Esta surgiu no mundo
industrializado e, ao contrário do que aconteceu com
as crises da década passada, não afetou de maneira
notável os demais países – pelo menos até agora.
Não há, porém, nenhuma segurança de que esse
quadro se manterá. A questão, diz a OIT, é como
o mercado de trabalho em todo o mundo reagirá à
redução da atividade econômica. “Este será o ano
das incertezas”, resumiu o Diretor-Geral da OIT.
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(O Estado de S. Paulo, 29/01/2008)

a) O crescimento econômico melhora as condições
no mundo do trabalho e contém o aumento do
número de desempregados.
b) O crescimento de 5,2% da economia mundial
assegurou a diminuição do número de
desempregados.
c) Em muitos países, o progresso econômico
tem-se tornado um fator de aumento das
desigualdades sociais.
d) A atual crise que surgiu nos países industrializados afetou severamente outros países.
e) O mercado de trabalho em todo o mundo
reagirá de forma positiva à redução da atividade
econômica nos países industrializados.
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As grandes empresas estatais chinesas estão
em plena temporada de compras no mercado
internacional. O acúmulo de quase US$ 1,5 trilhão
em reservas na China não apenas mudou o jogo
do financeiro internacional, com mudanças de
paradigma — dinheiro chinês financiando o déficit
americano — como tem potencial para alterar o
mapa das fusões e aquisições mundiais e também
a configuração de forças em vastos setores da
economia. O foco da mais recente investida dos
chineses é emblemático: mineração.
A rápida, coordenada, cautelosa e surpreendente
compra de 9% do capital da anglo-australiana
Rio Tinto, a terceira maior mineradora do
mundo, mostra uma mudança de qualidade
no planejamento da investida no exterior das
estatais chinesas. Até a pouco tempo atrás,
havia sérias dúvidas sobre a capacidade de
arregimentação dessas empresas pelo governo
chinês. A imagem predominante era a de que elas
realizavam incursões esporádicas e oportunistas
em vários mercados, sem objetivos comuns. A
compra de parte do capital acionário da Rio Tinto,
entretanto, passa a mostrar um alinhamento
entre os interesses do Estado e os das estatais
enquanto empresas, para assegurar o suprimento
de commodities que sustente a rápida expansão
econômica. Elas entraram em uma disputa de
mercado para evitar que eventual monopolização
de alguns setores, como o das commodities
metálicas, traga uma indesejável elevação de
preços.
(Valor Econômico, 8/02/2008)

a) Os travessões das linhas 6 e 7 podem, sem
prejuízo para a correção gramatical do período,
ser substituídos por parênteses.
b) O emprego de vírgulas após “rápida” e
“coordenada” (l. 12) tem a mesma justificativa
gramatical.
c) O segmento “a terceira maior mineradora do
mundo” (l. 14 e 15) está entre vírgulas porque é
um aposto.
d) A expressão “incursões esporádicas” (l. 21) está
sendo empregada com o sentido de entradas
eventuais, penetrações casuais.
e) O termo “entretanto” (l. 24) pode, sem prejuízo para
a informação original do período, ser substituído
por qualquer um dos seguintes: porém, contudo,
todavia, conquanto, porquanto.
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5 - Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.

7 - Assinale a opção que preenche corretamente as
lacunas do texto, adaptado de O Estado de S. Paulo,
5/02/2008.
Os resultados do trabalho de fiscalização da
Receita Federal no ano passado impressionam.
Por práticas de “evasão fiscal” – ___1___sonegação
de impostos, apuração indevida de impostos e
contribuições a serem recolhidas, erros e omissões
nas declarações do Imposto de Renda, entre
outras –, a Receita autuou no ano passado 522 mil
contribuintes, ___2___ pessoas jurídicas e físicas,
42% ___3___ número de autuações emitidas em
2006. Mais notável ainda é o aumento do valor das
autuações. Elas totalizaram R$ 108 bilhões, 80%
mais do que o total do ano anterior. O combate
rigoroso ___4___ sonegação de qualquer tipo é
dever da Receita e uma demonstração de respeito
___5___ contribuintes que cumprem rigorosamente
suas obrigações com o Fisco. O uso de mecanismos
mais eficazes nesse trabalho reduz substancialmente
a margem para a sonegação e para outros atos
considerados ilícitos pela Receita e pela Justiça,
___6___ resulta em aumentos de arrecadação que,
pelo menos em tese, poderiam abrir o caminho para a
redução do peso dos impostos, taxas e contribuições
sobre as finanças dos contribuintes honestos.

O objetivo da Embratur é atrair mais turistas
estrangeiros. Em média, segundo a empresa,
eles permaneceram no Brasil 18 dias em cada
viagem, em 2007, dois dias mais do que em 2006.
5 A média geral de gastos diários, por turista, foi de
US$ 91,74, mas os europeus gastaram bem mais
que isso. Segundo a presidente da Embratur,
aumentou em 22% o número de viagens dos
turistas espanhóis ao País.
10 Para atrair mais turistas, é preciso oferecer não
apenas mais vôos e mais hotéis, o que já vem
ocorrendo, mas também serviços de qualidade,
funcionários bilíngües, segurança reforçada
nas proximidades de hotéis, aeroportos e infra15 estrutura. O empenho justifica-se pelo aumento
do emprego propiciado pelo turismo e da renda
gerada para os mais diversos segmentos –
shopping centers, restaurantes, cinemas, táxis,
transporte especializado, farmácias.
(O Estado de S. Paulo, 6/02/2008)

a) A palavra “empresa” (l. 2) é termo de coesão
lexical que retoma o antecedente “Embratur”
(l.1).
b) O pronome “eles” (l. 3) constitui uma anáfora, pois
se refere ao antecedente “turistas estrangeiros”
(l. 1 e 2).
c) O termo “isso” (l. 7) constitui elemento coesivo,
pois retoma o antecedente “US$ 91,74”.
d) O emprego de vírgulas após “qualidade” (l. 12)
e “bilíngües” (l. 13) isola elementos de mesma
função gramatical componentes de uma
enumeração.
e) Em “justifica-se” (l. 15), o “-se” indica sujeito
indeterminado.
6 - Assinale a
gramatical.
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8 - Assinale a opção em que o trecho do texto de O
Globo, 31/01/2008, foi transcrito com erro gramatical.
a) A acumulação de superávits primários nas contas
públicas, uma política que teve início no último
trimestre de 1998, depois do abalo causado na
economia brasileira por uma crise financeira que
teve seu estopim na Rússia, vem dando frutos nos
últimos anos, com redução do déficit e da dívida
da União, estados, municípios e companhias
estatais em relação ao PIB.
b) Em 2008, segundo dados do Banco Central,
a dívida líquida do setor público recuou para o
equivalente a 42,8% do Produto Interno Bruto,
o mais baixo percentual apurado desde 1999. E
o déficit total do setor público, no valor total de
R$ 58 bilhões, caiu para 2,27% do PIB.

(José Pastore, O Estado de S. Paulo, 5/02/2008)

1
2
3
4
5
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c) tais como

O Brasil encerrou o ano de 2007 com(1) resultados
animadores. O País conseguiu gerar mais de(2)
1,6 milhão de postos de trabalho. Acerca de(3)
42% foram empregados com carteira de trabalho
assinada no setor privado. O desemprego nas
regiões metropolitanas ficou em torno de(4) 9,5%,
ante(5) 10% em 2006. Os rendimentos médios
subiram cerca de 3% em termos reais. Em quatro
anos o aumento foi de quase 8%.
a)
b)
c)
d)
e)

1

4
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10- Os trechos a seguir constituem um texto adaptado
de Zero Hora (RS), 11/02/2008. Assinale a opção
que apresenta erro gramatical.

c) A diminuição da dívida como proporção do PIB,
assim como do déficit público total, significa que
o Estado passou a avançar menos sobre os recursos disponíveis para financiar o setor privado.
Isso viabiliza a ampliação dos investimentos, que
pode ser financiado pelo aumento da poupança
interna.
d) Para 2008, o Banco Central projeta nova queda
na dívida líquida, e queda também do déficit, que
encolheria para 1,2% do PIB. Mantendo essa
tendência, ao fim de 2009 ou no decorrer de
2010, o déficit desapareceria, equilibrando-se as
contas públicas e estancando-se completamente
o crescimento da dívida.
e) Com a redução de suas necessidades de
financiamento, o setor público pode renovar mais
facilmente seu endividamento, e, nesse caso, o
mercado tende a aceitar o pagamento de taxas
de rentabilidade mais baixas para os títulos do
Tesouro.

a) As cidades são o cenário cada vez mais
exclusivo em que, pelo desejo de progresso das
sociedades, se realiza os direitos e se concretiza
a ambição democrática e republicana de tratar a
todos igualmente.
b) A concentração mundial das populações nas
cidades, fenômeno historicamente recente,
torna essas aglomerações o centro nervoso
das sociedades. A problemática das cidades
concentra a própria problemática da sociedade.
c) Os mundos cultural, econômico, financeiro e
até rural giram em torno do que ocorre nessas
concentrações que, pelo menos desde a Idade
Média, foram adquirindo feição própria e
mostrando problemas específicos.
d) Questões como a educação, o trabalho, o lazer,
o convívio, a assistência social, a produção
ambiental, o transporte, entre muitíssimas outras,
têm nas cidades suas expressões mais agudas.
Desenvolvimento sustentável é uma expressão
que faz sentido para os planejadores das cidades
de hoje e de amanhã.
e) Para metrópoles européias ou norte-americanas,
essa expressão pode significar uma preocupação
fundamental na preservação do ambiente, ao
passo que para os demais continentes ela tem
um sentido social inevitável, voltado para a
necessidade de superação de gargalos sociais
e para a conquista de patamares mínimos de
dignidade.

9 - Assinale o trecho do texto, adaptado de O Estado de
S. Paulo, 6/02/2008, que apresenta erro gramatical.
a) Turistas estrangeiros gastaram no Brasil,
conforme os registros do Banco Central, o valor
recorde de US$ 4,953 bilhões no ano passado,
14,7% mais do que em 2006.
b) Real valorizado e aumento do emprego e da
renda são fatores que estimularam as viagens dos
brasileiros ao exterior, ao contrário do que ocorreu
com os turistas que vem ao Brasil, que pagaram
suas despesas com dólares desvalorizados.
c) Ainda assim, o balanço cambial do turismo
piorou, pois as despesas de brasileiros no exterior
aumentaram 42% entre 2006 e 2007, passando
de US$ 5,764 bilhões para US$ 8,211 bilhões.
d) Não se estranhe, pois, que o déficit na conta do
turismo tenha mais que dobrado, passando de
US$ 1,448 bilhão para US$ 3,258 bilhões.
e) O que não se justifica é o fato de o Brasil ocupar
um modestíssimo 59º lugar entre os 124 países
pesquisados pelo Fórum Econômico Mundial,
de Davos, no ano passado. E que o setor de
turismo tenha um peso tão pequeno na atividade
econômica do País, da ordem de 2,8% do PIB,
ante cerca de 11% em Portugal e na Espanha.
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b) E os encargos sociais que elevam até o dobro o
custo de cada funcionário brasileiro. Está certo
que deixou de citar o fato de os empregados
chineses arcarem com uma carga horária
humilhante e terem pouco ou nenhum direito
trabalhista.

11- Assinale o segmento do texto retirado de O Globo,
6/02/2008, transcrito corretamente, sem erro
gramatical.
a) Depois de vários anos com baixo crescimento e
insuficiente geração de empregos, a economia
brasileira conseguiu, em 2007, expandir-se em
ritmo próximo à média mundial. E o resultado
foi ainda mais animador porque a criação de
empregos bateu recorde, com mais de 1,6 milhão
de contratações com carteira assinada.
b) Mesmo com um aumento significativo da
população economicamente ativa — ou seja,
pessoas que havia desistido de procurar emprego
voltaram ao mercado de trabalho — da ordem de
2%, houve redução dos índices de desemprego.
c) Nas seis maiores regiões metropolitanas, o índice
apurado pelo IBGE caíram para a faixa de 7%
em dezembro, o mais baixo da série estatística
iniciada em 2002, com a adoção de uma nova
metodologia. Na Grande São Paulo, segundo
a Fundação Seade, a parcela de trabalhadores
sem emprego formal caiu para 14% (índice que
chegou a ultrapassar 19% há poucos anos).
d) Os salários não aumentaram em igual proporção,
pois o mercado ainda estava na fase de absorção
de mão-de-obra. Ainda assim, os rendimentos
dos trabalhadores praticamente encostou nos
valores de 1995, período áureo do Plano Real.
e) Tudo indica que esse processo de recuperação
continuará se a economia brasileira conseguir
sustentar taxas anuais de crescimento acima
de 4%, e isso dependerá de ajustes macro e
microeconômicos. E deixar o mercado funcionar
são o melhor caminho para que esses ajustes se
concretizem.

c) O fato, contudo, é que os quase 60 tributos —
entre taxas, impostos e contribuições — cobrados
no Brasil desestimulam o investimento. E não é
de hoje que o país cobra a modernização das leis
do trabalho.
d) Os brasileiros exportam minério de ferro e soja
aos bilhões. Vendem também aviões fabricados
pela Embraer, café, torneiras elétricas, cachaça,
calçados, algodão. Importam máquinas industriais. Também adquirem toalhas e brinquedos produzidos por chineses, e negociados aqui com a
etiqueta de marcas brasileiras.
e) As reformas tributária e trabalhista estão na
pauta brasileira há anos. A primeira, volta à
agenda política este ano, no embalo do fim da
Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira e da urgência de o governo abrir uma
frente para recriar a CPMF via Congresso.
13- Assinale a opção que constitui continuação coesa
e coerente para o trecho retirado do Correio
Braziliense, 6/02/2008.
Com 2 milhões de quilômetros quadrados, o
cerrado é insurgência fitogeográfica do tipo savana
de incalculável biodiversidade vegetal e animal
estendida sobre nove estados do Brasil: São Paulo,
Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão e Piauí.
Há tempos se encontra ameaçado pelo avanço
de monoculturas (soja a mais visível), pecuária
extensiva, desmatamento, queimadas, carvoaria e
outras formas de predação.
Agora, relatório do Projeto de Conservação e
Utilização Sustentável da Diversidade Biológica
Brasileira (Probio) revela dado alarmante sobre
a depredação no espaço geográfico do Distrito
Federal.

12- Assinale a opção que constitui continuação coesa e
coerente para o trecho do texto retirado do Jornal do
Brasil, 28/01/2008.
O Brasil tem na China um de seus maiores e mais
estratégicos parceiros comerciais no planeta. Não
por acaso, ambas as nações se alinham entre os
quatro países emergentes abrigados sob a sigla
Bric (os outros são a Rússia e a Índia). As compras
e vendas de ambos os lados saltaram de US$ 1,54
bilhão em 1999 para mais de US$ 23 bilhões no ano
passado.
a) Ao responder por que é mais barato fabricar na
China e comercializar aqui (tática já adotada por
empresas brasileiras e centenas de outras no
mundo) cita, em primeiro lugar, a carga tributária
— a brasileira corresponde a 36% do Produto
Interno Bruto; a chinesa, a 17,5%.
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a) Assim mesmo porque as atividades agressivas
ainda não avançaram sobre terrenos mais
acidentados (morros) e as últimas áreas de
preservação.
b) Nada menos de 362 mil hectares da cobertura
floral da área já foram removidos. Em outros
termos: apenas 37% da vegetação original
permanecem intocados.
c) Põem em risco o regime de chuvas, a normalidade
das variações de temperatura e o abastecimento
de água.
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15- Assinale a opção em que o trecho adaptado de O
Estado de S. Paulo, 26/01/2008, foi transcrito de
forma gramaticalmente correta.

d) Nesse período de tempo, as causas que levam
à destruição da paisagem típica, a explosão
demográfica figura como a principal. De fato,
previsto para acolher contingente estimado em
500 mil pessoas, o DF conta hoje com 2,4 milhões
de moradores.
e) Entre essas conseqüências da violência ao
sensível equilíbrio ecológico nos tratos de
transição entre a mata e o campo — função do
cerrado —, a impermeabilização dos solos e o
desaparecimento de insurgências hídricas são as
mais funestas.

a) O emprego com carteira assinada cresceu 5,85%
em 2007, com a criação de 1,617 milhão de
postos de trabalho formais, segundo o Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged)
do Ministério do Trabalho.
b) Esse crescimento recorde, foi conseqüência da
aceleração do ritmo de desenvolvimento de todos
os setores da atividade econômica, em todas as
regiões do País, e da formalização do emprego.
c) O setor que mais empregou foi o de serviços,
onde foram abertas 587,1 mil vagas (crescimento
de 5,29% em relação a 2006). A maioria desses
postos foram criadas no comércio, administração
de imóveis e serviços técnico-profissionais (249,3
mil, com aumento de 8,91% sobre 2006), bem
como nos serviços de alojamento, alimentação e
manutenção (170,2 mil, + 4,13%).
d) Isso se deve, em grande parte, ao aquecimento
das atividades de construção civil, onde a
remuneração é inferior a média dos salários
pagos no setor de serviços, mas que têm
repercussão em uma grande variedade de
atividades.
e) O segundo maior gerador líquido de vagas
formais foi o comércio propriamente dito, com 405
mil postos formais. O crescimento de 6,56% em
relação a 2006 foram obtidos, em parte, graças à
formalização de empregos preexistentes, o que
trouxe inegáveis vantagens para empregados
que passaram a ter direito a assistência médica,
férias, 13º salário, recolhimento previdenciário
e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).

14- Assinale a justificativa para os sinais de pontuação
que está incorreta.
Uma conjuntura contraditória cria hoje
desafios para a política econômica: de um
lado, a crise bancária americana, que está-se
transformando em recessão e terá efeitos
5 negativos sobre a economia brasileira; de
outro, o aquecimento da economia brasileira,
que levou a um pequeno aumento da inflação.
Diante dessas evidências, a ortodoxia e o
mercado financeiro têm uma resposta única:
10 aumentar a taxa de juros, acompanhando
a curva dos juros no mercado futuro.
Mas estão paralisados porque sabem que
a recessão americana implicará redução de
investimentos e de atividade econômica no Brasil
15 e porque o presidente Lula, uma vez que o risco
de os empresários começarem a segurar seus
investimentos é real, recomenda a seus auxiliares
econômicos que monitorem com cuidado a
economia brasileira para evitar surpresas.
(Luiz Carlos Bresser-Pereira, Folha de S. Paulo, 28/01/2008)

O emprego de vírgula após
a) “americana” (l. 3) justifica-se porque a oração
subseqüente é adjetiva explicativa.
b) “brasileira” (l. 6) justifica-se por isolar a oração
subseqüente, que é adjetiva restritiva.
c) “evidências” (l. 8) justifica-se porque isola adjunto
adverbial anteposto à oração principal.
d) “juros” (l.10) justifica-se porque a oração
subseqüente é reduzida de gerúndio.
e) “Lula” (l. 15) e após “real” (l. 17) justifica-se
porque a oração isolada é subordinada adverbial
causal intercalada.

Cargo: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 2008
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18- In paragraph 3, according to the author,

LÍNGUA INGLESA

a) new regulations have been adopted.
b) the Federal Reserve has denied financial support.
c) taxpayers are proud to bail out investment banks.
d) governments have set stricter regulations.
e) the Federal Reserve publicly promised to loan.

Read the text below entitled “Fixing finance” in order
to answer questions 16 to 18:
Fixing finance
Source: The Economist (Adapted)
Apr 3rd 2008

As if collapsing prices were not enough,
American mortgage firms now have to cope with home
rage. Borrowers vent their fury on the system that
is repossessing their properties by smashing holes
in walls and tipping paint over living-room carpets.
Something similar is going on in the house finance
built. Faith in open markets has been poisoned by
a crisis that has spread from one asset to the next.
First there was disbelief and denial. Then fear. Now
comes anger.
For three decades, public policy has been
dominated by the power of markets – flexible and
resilient, harnessing self-interest for the public good,
and better than any planner-in-chief. Nowhere are
markets deeper and more liquid than in modern
finance. But finance has stumbled and there are
growing calls from all sides for bold re-regulation.
New rules become inevitable the moment the
Federal Reserve rescued Bear Stearns and pledged
to lend to other Wall Street banks. If taxpayers are
required to bail out investment banks, the governments
need to impose tighter limits on the risks those banks
can take.

Read the text below entitled “A coming test of virtue”
so as to answer questions 19 to 21:
A coming test of virtue
Source: www.economist.co.uk (Adapted)
Apr 10th 2008

When Latin Americans get together with bankers
on American soil it has usually been to seek succour
for their sickly economies. Yet at the annual meeting
of the Inter-American Development Bank (IDB) in
Miami this week, the relative health of the participants
has been reversed. Thousands of empty flats in
gleaming new skyscrapers clustering around Miami’s
downtown hotels bear witness to the severity of the
housing-market bust in South Florida. Distracted by
their own losses, the investment bankers were in
subdued mood or stayed away. The Latin Americans,
for their part, were preening themselves over the
vigour of their own economies. They hope they have
“decoupled” from their giant neighbour to the north.
Are such hopes justified? Latin America is doing
better than any other time since the 1960s. Economic
growth has averaged over 5% a year since 2004,
inflation has been generally low, direct investment is
arriving in record quantities, and the region’s current
account and fiscal accounts are both in surplus.

16- In paragraph 1, the text reports that faith in open
markets
a) has remained untouched.
b) will undoubtedly be reassured.
c) has been negatively affected.
d) had been cautiously restored.
e) is going to be seriously affected.

19- In paragraph 1, the author reports that Latin
Americans
a) may need to require financial help.
b) have already sought help for their economies.
c) ought to seek for sound financial advice.
d) may need to resort to economic succour.
e) have declined financial help over the years.

17- In paragraph 2, the author says that public policy and
the power of markets have been
a) closely linked.
b) entirely re-regulated.
c) perfunctorily followed.
d) thoroughly analysed.
e) comprehensively reviewed.

Cargo: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 2008

20- The author says that the Latin Americans “were
preening themselves over the vigour of their own
economies.” In other words, they were
a) demonstrating their concern.
b) sharing a mutual commitment.
c) struggling together.
d) expressing their pride.
e) displaying amazement.
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21- In paragraph 2, the text refers to
a) a persistent lack of direct investment.
b) an unwanted rise in inflation rates.
c) an inevitable increase in tax burden.
d) a figure to define economic growth.
e) a sharp slow down in economic growth.

24- In his answer to question 2, Mr Summers
a) did not take into account the role played by
inflation.
b) draws the readers’ attention to the current
productivity growth.
c) does not see features in common between both
crises.
d) interprets the analogy as correct and precise.
e) agrees that the present crisis is the result of the
1970s.

Read the interview below entitled “A Long Way from
the 1970s” in order to answer questions 22 to 25:

25- According to Lawrence Summers’ answers,

A Long Way from the 1970s
Source: Newsweek Magazine (Adapted)
April 7th, 2008

a) developed countries are readier to face world
recessions.
b) developing countries are likely to face a protracted
recession.
c) India’s economic growth is linked to China’s
growth.
d) the world economy as a whole will not slow
down.
e) China and India will probably keep on growing
faster.

Lawrence Summers, the former treasury
secretary, is as well credentialed as anyone to
assess the global credit crisis. He won the John
Bates Clark award for best economist under 40, was
chief economist at the World Bank and ran Harvard
University.
Question 1: Will developing economies do better
than First World economies?
There are very strong internal factors that would
explain why China and India will continue to grow
more rapidly than the global economy. But even they
are not independent of the global economy, and if it
slows, their growth is likely to slow as well.

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO
26- Marcos está se arrumando para ir ao teatro com
sua nova namorada, quando todas as luzes de seu
apartamento apagam. Apressado, ele corre até uma
de suas gavetas onde guarda 24 meias de cores
diferentes, a saber: 5 pretas, 9 brancas, 7 azuis e
3 amarelas. Para que Marcos não saia com sua
namorada vestindo meias de cores diferentes, o
número mínimo de meias que Marcos deverá tirar
da gaveta para ter a certeza de obter um par de
mesma cor é igual a:

Question 2: Is this the 1970s all over again?
Anyone who studies the economic history of the 1970s
has to be struck by…the very high wage inflation –
particularly in relation to slowing productivity growth. I
don’t see any evidence today of growing labor power
or unsustainable wage demands. We’re a long way
from the 1970s.
22- In this interview, Mr Summers was invited to
assess the global credit crisis. In other words,
to
a) gauge it.
b) predict it.
c) prevent it.
d) witness it.
e) stop it.

a)
b)
c)
d)
e)

27- Dois colegas estão tentando resolver um problema
de matemática. Pedro afirma para Paulo que X = B e
Y = D. Como Paulo sabe que Pedro sempre mente,
então, do ponto de vista lógico, Paulo pode afirmar
corretamente que:

23- In his answer to question 1, Mr Summers
a) points out China’s economic independence of the
global economy.
b) comments on two countries’ dependence of the
global economy.
c) predicts a slower rate of growth for China and
India.
d) assesses the decoupling between the world’s
economy and the USA.
e) highlights the world impact caused by the American
growth.
Cargo: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 2008

30
40
5
124
246

a)
b)
c)
d)
e)
9

X ≠ B ou Y ≠ D
X = B ou Y ≠ D
X≠BeY≠D
se X ≠ B, então Y ≠ D
se X ≠ B, então Y = D
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31- Sabe-se que os números x, y e z são números

28- No último mês, cinco vendedores de uma grande
loja realizaram as seguintes vendas de pares de
calçados: Paulo vendeu 71, Ricardo 76, Jorge 80,
Eduardo 82 e Sérgio 91. Ana é diretora de vendas e
precisa calcular a venda média de pares de calçados
realizada por estes cinco vendedores. Para este
cálculo, a empresa disponibiliza um software que
calcula automaticamente a média de uma série
de valores à medida que os valores vão sendo
digitados. Ana observou que, após digitar o valor de
cada uma das vendas realizadas pelos vendedores,
a média calculada pelo software era um número
inteiro. Desse modo, o valor da última venda digitada
por Ana foi a realizada por:
a)
b)
c)
d)
e)

racionais. Sabe-se, também, que z =
Com essas informações, conclui-se que:

Sérgio
Ricardo
Paulo
Eduardo
Jorge

X < Y;
X < Y;
X > Y;
X > Y;
X > Y;

W < Y;
Z < Y;
Z < Y;
Z > Y;
W < Y;

Z>Y
W<Y
W<Y
W>Y
Z>Y

30- Uma matriz X de quinta ordem possui determinante
igual a 10. A matriz B é obtida multiplicando-se todos
os elementos da matriz X por 10. Desse modo, o
determinante da matriz B é igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

a)

x. y = − 6

b)

x+ y =6

c)

x. y = 6

d)

x
=6
y

e)

x. y = 0

32- Uma urna contém 5 bolas pretas, 3 brancas e 2
vermelhas. Retirando-se, aleatoriamente, três bolas
sem reposição, a probabilidade de se obter todas da
mesma cor é igual a:

29- Se X > Y, então Z > Y; se X < Y, então Z > Y ou W >
Y; se W < Y, então Z < Y; se W > Y, então X > Y. Com
essas informações pode-se, com certeza, afirmar
que:
a)
b)
c)
d)
e)

x−2 3
.
3− y 3

10-6
106
1010
105
103

a)

11
120

b)

8
5

c)

1
10

d)

11
720

e)

41
360

33- Beatriz aposentou-se e resolveu participar de um
curso de artesanato. Em sua primeira aula, ela
precisou construir uma caixa retangular aberta na
parte de cima. Para tanto, Beatriz colou duas peças
retangulares de papelão, medindo 200 cm2 cada
uma, duas peças retangulares, também de papelão,
medindo 300 cm2 cada uma e uma outra peça
retangular de papelão medindo 600 cm2. Assim, o
volume da caixa, em litros, é igual a:
a)
b)
c)
d)
e)
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48
12
36
24
6
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34- Dois polígonos regulares, X e Y, possuem,
respectivamente, (n+1) lados e n lados. Sabe-se
que o ângulo interno do polígono A excede o ângulo
interno do polígono B em 50 (cinco graus). Desse
modo, o número de lados dos polígonos X e Y são,
respectivamente, iguais a:
a)
b)
c)
d)
e)

37- 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. Assinale a opção que indica
com exatidão a objeção que legitimamente pode ser
oposta ao Estado para eximir-se de obrigação legal
a todos imposta.

10 e 11
8e9
9 e 10
9e8
10 e 12

a)
b)
c)
d)
e)

35- Sabendo-se que as alturas de um triângulo medem
12, 15 e 20 e que x é seu maior ângulo interno, então
o valor de (1 – sen2x) é igual a:

38- Assinale a opção que contempla todos os entes da
organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil, nos termos da Constituição.
a) União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
todos soberanos.
b) União, Estados, Distrito Federal, Territórios
Federais e Municípios, todos soberanos.
c) União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
todos autônomos.
d) União, Estados, Distrito Federal, Territórios
Federais e Municípios, todos autônomos.
e) União, Estados, Distrito Federal, Territórios
Federais e Municípios, todos independentes.

a) -1
b) 0
c) 1
d)

2

e)

2
3

39- Assinale a opção correta relativa aos princípios e
normas constitucionais aos quais deve obediência
a administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes de todos os entes integrantes da
Federação.

DIREITO:
CONSTITUCIONAL

a) Os cargos em comissão, preenchidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo,
destinam-se às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.
b) A proibição de acumulação remunerada de
cargos, empregos e funções públicos não
abrange sociedades de economia mista quando
houver compatibilidade de horários.
c) A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de
cooptação social.
d) Lei deve disciplinar as formas de participação do
usuário na administração pública direta e indireta,
e regular as reclamações relativas à prestação
dos serviços públicos em geral.
e) A autonomia gerencial, orçamentária e financeira
dos órgãos e entidades da administração direta
e indireta poderá ser ampliada mediante ato do
Chefe do Poder Executivo que fixe metas de
desempenho para os administradores do órgão
ou entidade.

36- A Constituição acolhe uma sociedade conflitiva, de
interesses contraditórios e antagônicos, na qual as
opiniões não ortodoxas podem ser publicamente
sustentadas, o que conduz à poliarquia, um regime
onde a dispersão do Poder numa multiplicidade
de grupos é tal que o sistema político não pode
funcionar senão por uma negociação constante
entre os líderes desses grupos (SILVA, José
Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo,
25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 143-145,
com adaptações). Assinale a opção que indica
com exatidão o fundamento do Estado brasileiro
expressamente previsto na Constituição, a que faz
menção o texto transcrito.
a)
b)
c)
d)
e)

Escusa de consciência.
Escusa de direitos.
Escusa de obrigação legal.
Escusa de prestação alternativa.
Escusa de liberdade.

Soberania.
Cidadania.
Dignidade da pessoa humana.
Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
Pluralismo político.
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40- Assinale a opção correta relativa ao Poder
Legislativo.

e) Nas hipóteses de grave violação de direitos
humanos, o Procurador-Geral da República,
com a finalidade de assegurar o cumprimento de
obrigações decorrentes de tratados internacionais
de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte,
em qualquer fase do inquérito ou processo, poderá
determinar o deslocamento da competência para
a Justiça Federal.

a) A Câmara dos Deputados compõe-se de
representantes do povo, eleitos, pelo princípio
majoritário, em cada Estado, em cada Território e
no Distrito Federal.
b) O Senado Federal compõe-se de representantes
dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo
o sistema proporcional.
c) Qualquer comissão da Câmara dos Deputados
pode convocar Ministro de Estado para prestar,
pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado.
d) Os Ministros de Estado podem comparecer por
sua iniciativa a qualquer comissão do Senado
Federal para expor assunto de relevância de seu
Ministério, independentemente de comunicação
prévia à Mesa respectiva.
e) Os senadores podem encaminhar individualmente
pedidos escritos de informação aos Ministros de
Estado, importando em crime de responsabilidade
a recusa, ou o não atendimento, no prazo de trinta
dias.

42- Assinale a opção correta relativa às Finanças
Públicas e aos princípios gerais da atividade
econômica.
a) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual,
às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual
e aos créditos adicionais serão apreciados pelas
duas Casas do Congresso Nacional, na forma do
regimento comum.
b) O Presidente da República poderá enviar
mensagem ao Congresso Nacional para propor
modificação no projeto relativo às diretrizes
orçamentárias enquanto não encaminhado o
projeto relativo ao orçamento anual.
c) Os recursos correspondentes às dotações
orçamentárias, compreendidos os créditos
suplementares e especiais, destinados aos
órgãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo,
do Poder Judiciário e do Ministério Público,
ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês,
em duodécimos.
d) Ressalvados os casos já existentes quando da
promulgação da Constituição, a exploração direta
de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos
da segurança nacional ou a relevante interesse
coletivo conforme definidos em lei.

41- Assinale a opção correta relativa ao Poder
Judiciário.
a) Um quinto dos lugares do Superior Tribunal de
Justiça será composto de membros do Ministério
Público, com mais de dez anos de carreira, e
de advogados de notório saber jurídico e de
reputação ilibada, com mais de dez anos de
efetiva atividade profissional, indicados em lista
sêxtupla pelos órgãos de representação das
respectivas classes.
b) Compete privativamente aos Tribunais de Justiça
propor ao Poder Legislativo respectivo a alteração
da organização e da divisão judiciárias.
c) O Supremo Tribunal Federal pode aprovar súmula
que terá efeito vinculante em relação aos demais
órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo
e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal.
d) Cabe ao Conselho da Justiça Federal exercer
a supervisão administrativa e orçamentária da
Justiça Federal de primeiro e segundo graus,
como órgão central do sistema e com poderes para
determinar aos Tribunais Regionais Federais que
funcionem descentralizadamente, constituindo
Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno
acesso do jurisdicionado à justiça em todas as
fases do processo.
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e) As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos
minerais e os potenciais de energia hidráulica
constituem propriedade distinta da do solo, para
efeito de exploração ou aproveitamento, garantida
à União a propriedade do produto da lavra.
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45- Assinale a opção incorreta, nos termos da
Constituição Federal de 1988, o que ocorre caso
seja invalidada, por sentença judicial, a demissão
de servidor estável.

ADMINISTRATIVO
43- Modernamente, a Organização Administrativa do
Estado Brasileiro adquiriu novos contornos com
a edição da Lei n. 11.107/2005. Nesse diapasão,
analise os itens abaixo e marque a opção correta.

a) Será ele reintegrado, e o eventual ocupante
da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de
origem.
b) O eventual ocupante da vaga, ao ser reconduzido
ao cargo de origem, faz jus à indenização, visto
que não agiu de má-fé.
c) Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade,
o servidor estável ficará em disponibilidade.
d) O servidor estável, quando posto em
disponibilidade em virtude de extinção do cargo,
após ser reintegrado, perceberá remuneração até
seu adequado aproveitamento em outro cargo.
e) A aquisição da estabilidade exige lapso temporal
de efetivo exercício e avaliação especial de
desempenho de forma obrigatória.

I. O consórcio público com personalidade jurídica
de direito público integra a administração indireta
de todos os entes da Federação consorciados.
II. No caso de se revestir de personalidade jurídica
de direito privado, o consórcio público observará
as normas de direito público quanto à celebração
de contratos.
III. Os consórcios públicos ou privados, na área de
saúde, deverão obedecer aos princípios, diretrizes
e normas que regulam o Sistema Único de Saúde
– SUS.
IV. Os entes da Federação consorciados, ou
com eles conveniados, não poderão ceder-lhe
servidores, na forma e condições da legislação
de cada um ante a observância constitucional de
exigência de concurso público.

46- Em se tratando do Regime Jurídico dos Servidores
Públicos, analise os itens a seguir e marque com V
a assertiva verdadeira e com F a falsa, assinalando
ao final a opção correspondente:

a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas o item II está correto.
c) Apenas os itens III e IV estão incorretos.
d) Apenas os itens I e III estão incorretos.
e) Apenas os itens II e IV estão incorretos.

( ) readaptação é o retorno à atividade de servidor
aposentado;
( ) ao servidor é proibido recusar fé a documentos
públicos;
( ) a obrigação do servidor público de reparar o dano
causado a terceiros estende-se aos sucessores;
( ) é modalidade de penalidade disciplinar a cassação de aposentadoria.

44- A Agência executiva é a qualificação dada à
autarquia ou fundação que celebre contrato de
gestão com o órgão da Administração Direta a que
se acha vinculada, introduzida no direito brasileiro
em decorrência do movimento da globalização.
Destarte, assinale qual princípio da administração
pública, especificamente, que as autarquias ou
fundações governamentais qualificadas como
agências executivas visam observar nos termos do
Decreto n. 2.487/98:

a) F, V, F, V
b) V, F, F, V
c) V, V, F, F
d) F, V, V, V
e) V, F, F, F

a) razoabilidade
b) moralidade
c) legalidade
d) eficiência
e) publicidade
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47- Nos contratos de parceria público-privada, a
contraprestação da Administração Pública poderá
ser feita de acordo com as opções mencionadas na
Lei n. 11.079/2004. Assinale a opção que não consta
no texto legal.
a) Ordem bancária.
b) Cessão de créditos não tributários.
c) Outorga de direitos em face da Administração
Pública.
d) Outorga de direitos sobre bens públicos
dominicais.
e) Outorga de direitos sobre bens particulares.
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48- O serviço público, modernamente, busca melhorar
e aperfeiçoar o atendimento ao público. Analise os
itens a seguir:

50- Em se tratando dos atos administrativos, analise
os itens a seguir e marque com V a assertiva
verdadeira e com F a falsa, assinalando ao final a
opção correspondente:

I. considera-se concessão de serviço público a
delegação de sua prestação, feita pelo poder
concedente, mediante licitação, na modalidade
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de
empresas;
II. considera-se permissão de serviço público a
delegação, a título precário, mediante licitação,
da prestação de serviços públicos, feita pelo
poder concedente à pessoa física ou jurídica ou
consórcio de empresas;
III. toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado que satisfaça
as condições de atualidade compreendendo
a modernidade das instalações e a sua
conservação;
IV. as concessionárias de serviços públicos de direito
privado, nos Estados, são obrigadas a oferecer ao
usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo
de seis datas opcionais para escolherem os dias
de vencimento de seus débitos.

( ) Entre os
atributos do ato administrativo,
encontra-se a presunção de veracidade a qual
diz respeito à conformidade do ato com a lei;
em decorrência desse atributo, presume-se, até
prova em contrário, que os atos administrativos
foram emitidos com observância da lei;
( ) A auto-executoriedade consiste em atributo pelo
qual os atos administrativos se impõem a terceiros,
independentemente de sua concordância;
( ) Entre os elementos do ato administrativo,
encontra-se a finalidade a qual é o pressuposto
de fato e de direito que serve de fundamento ao
ato administrativo;
( ) O objeto ou conteúdo do ato administrativo
consiste no efeito jurídico imediato que o ato
produz.
a) F,V,F,F
b) F,F,F,V
c) V,F,V,V
d) F,V,V,F
e) V,V,F,F

Assinale a opção correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas o item II está incorreto.
Apenas o item IV está incorreto.
Todos os itens estão corretos.

49- Em se tratando da inexecução e da rescisão dos
contratos dispostos na Lei n. 8.666/93, analise
os itens a seguir e marque com V a assertiva
verdadeira e com F a falsa, assinalando ao final a
opção correspondente:
( ) somente a inexecução total do contrato enseja a
sua rescisão, com as conseqüências contratuais;
( ) constitui motivo para rescisão do contrato o atraso
superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos
devidos pela Administração decorrentes de obras,
serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já
recebidos ou executados;
( ) a rescisão amigável dispensa a motivação formal
nos autos do processo;
( ) ocorrendo paralisação ou sustação do contrato,
o cronograma de execução será prorrogado
automaticamente pelo dobro do prazo.
a) F, V, F, F
b) F, V, F, V
c) V, F, F, V
d) V, F, V, F
e) V, V, F, F
Cargo: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 2008
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a)
b)
c)
d)
e)

CIÊNCIA POLÍTICA E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
51- Poder e dominação são alguns conceitos centrais
da Ciência Política. Analise os enunciados abaixo
sobre tais conceitos e assinale a resposta correta.

53- Um dos objetos de grande atenção do pensamento
e da teoria política moderna é a constituição da
ordem política. Sobre essa temática, uma das
tradições de reflexão mais destacadas sustenta que
a ordem tem origem contratual. Todos os elementos
abaixo são comuns a todos os pensadores da matriz
contratualista da ordem política, exceto:

1. Todas as qualidades imagináveis de uma pessoa
e todas as espécies de constelações possíveis
podem pôr alguém em condições de impor sua
vontade, em uma dada situação.
2. Dominação é a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo,
entre determinadas pessoas indicáveis.
3. A situação de dominação está ligada à presença
efetiva de alguém mandando eficazmente em
outros, mas não necessariamente à existência
de um quadro administrativo nem à de uma
associação.
4. Uma associação de dominação política ocorre
quando a sua subsistência e a vigência de suas
ordens, dentro de determinado território, estão
garantidas de modo contínuo mediante ameaça
e aplicação de coação física por parte do seu
quadro administrativo.
a)
b)
c)
d)
e)

a) o estado de natureza.
b) a existência de direitos previamente à ordem
política.
c) um pacto de subordinação.
d) um pacto de associação.
e) a presença de sujeitos capazes de fazer escolhas
racionais.
54- Uma das mais importantes matrizes da ciência
política tem como foco de sua atenção as relações
entre a economia, as classes sociais e a política.
Selecione entre os enunciados a seguir o único que
está incorreto, de acordo com os postulados dessa
vertente.

Somente o enunciado 1 está incorreto.
Estão incorretos os enunciados 1 e 3.
Estão incorretos os enunciados 1,3 e 4.
Todos os enunciados estão corretos.
Todos os enunciados estão incorretos.

a) O Estado é o complexo das atividades práticas
e teóricas com o qual a classe dominante
não apenas justifica e mantém a dominação,
como procura conquistar o consentimento ativo
daqueles sobre os quais ela governa.
b) Na ordem capitalista, a individualização e a
privatização da sociedade dependem do
exercício do poder das grandes corporações,
que separam as pessoas de suas classes sociais
baseadas na produção, e as isolam, como
estratégia de luta para manter a hegemonia e o
controle do Estado.

52- Embora não seja a única abordagem sobre a
origem do Estado moderno, o contratualismo tem
destacada importância para a reflexão sobre a
ordem democrática. Examine os enunciados abaixo
sobre essa corrente da ciência política e marque a
resposta correta.
1. Todos os contratualistas vêem no pacto um
instrumento de emancipação do indivíduo e de
sua transformação de súdito em cidadão.
2. Todos os contratualistas apontam a obediência
como elemento central para a manutenção da
ordem política, mas também reconhecem o direito
de rebelião contra o poder tirânico.
3. Do mesmo modo que consideram o contrato
uma relação obrigatória entre as partes, todos os
contratualistas também indicam as sanções para
quem o infringe.
4. Para os contratualistas, a constituição da ordem
política não altera a estrutura social, nem a
racionalidade individual, nem a sociabilidade da
sociedade civil.
Cargo: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 2008

Todos os enunciados estão corretos.
Estão corretos os enunciados 1, 3 e 4.
Somente o enunciado 1 está correto.
Somente o enunciado 2 está correto.
Somente o enunciado 4 está correto.

c) No Estado capitalista, ocorre uma constante
reorganização do poder do Estado e da sua
relação com as classes dominadas, para
preservar a hegemonia da classe dominante e
excluir as massas de exercerem influência sobre
as instituições econômicas e políticas.
d) A unidade do poder do Estado é estabelecida
por meio de uma cadeia de subordinação de
certos aparelhos a outros e da dominação de um
aparelho ou ramo do Estado, o qual cristaliza os
interesses da fração hegemônica sobre os outros
ramos ou aparelhos, centros de resistência de
outras frações do bloco no poder.
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e) A persistência das relações de classes capitalistas
não é determinada pelo controle direto da classe
capitalista sobre os mecanismos reprodutivos do
Estado ou pelas atividades do Estado autônomo.

56- Grande parte do pensamento político ocidental tem,
como principal objeto de estudo, os mecanismos
pelos quais poderiam ser aperfeiçoadas as
democracias. Um dos maiores desafios, nesse
sentido, é como evitar o impacto desagregador da
regra da maioria em sociedades acentuadamente
pluralistas. Como resposta para essa preocupação,
formulou-se o Modelo de Democracia Consociacional
ou Consociativa, cujas características não incluem:

55- Uma das grandes questões da ciência política
refere-se a como se distribui e é exercido o poder
político. A reflexão sobre essa temática deu origem
aos chamados “modelos” de distribuição do poder.
Analise os postulados abaixo e marque a resposta
correta.

a) partilha do poder executivo em amplas
coligações.
b) separação formal e informal dos Poderes.
c) representação proporcional.
d) descentralização e federalismo territorial e
não-territorial.
e) sistema bicameral imperfeito ou assimétrico.

1. Em toda sociedade, as relações entre indivíduos
e grupos são relações de desigualdade, cuja
principal causa é uma distribuição desigual do
poder político.
2. Em toda sociedade existem vários grupos ou
centros de poder que, mesmo em conflito uns
com os outros, têm a função de limitar, contrastar,
controlar e até impedir o centro de poder
dominante.
3. Em toda sociedade, a única forma de
neutralizar ou eliminar o conflito é a organização
da coletividade com base na associação
representativa dos interesses objetivos dos
indivíduos e das categorias profissionais, com o
reconhecimento e a intermediação do Estado.
4. Em toda sociedade existe um conjunto de
pessoas que, embora sejam numericamente a
maioria, não têm poder relevante ou porque não
são organizadas, ou porque são organizadas pela
classe dominante e estão a seu serviço.

57- Nos últimos anos, o conceito de Capital Social tem
ocupado espaço crescente no debate político, devido
à percepção de seus impactos na reformulação das
políticas de desenvolvimento. Todos os enunciados
abaixo sobre capital social estão corretos, exceto:
a) o conceito de capital social admite aplicação
ao plano individual, apontando a capacidade
de relacionamento do indivíduo, sua rede de
contatos sociais baseada em expectativas de
reciprocidade e comportamento confiáveis que,
no conjunto, melhoram a eficiência individual.
b) no plano coletivo, o capital social ajudaria a
manter a coesão social, pela obediência às
normas e leis, pela negociação em situação de
conflito e pela prevalência da cooperação sobre
a competição, o que resultaria em um estilo de
vida baseado na associação espontânea e no
acatamento às normas de comportamento cívico,
tais como os cuidados com os espaços públicos
e os bens comuns.
c) o capital social se fundamenta nas relações entre
os atores sociais que estabelecem obrigações
e expectativas mútuas, que estimulam a
confiabilidade nas relações sociais e agilizam o
fluxo de informações internas e externas.
d) o principal obstáculo à formação do capital
social são os comportamentos maximizadores
dos indivíduos e a ação egoística dos pequenos
grupos, para os quais os custos da participação
tornam mais vantajoso transferir para terceiros a
ação coletiva para conquista de bens públicos.
e) o Estado desempenha um papel relevante na
criação do capital social, já que evidencia-se uma
correlação significativa entre o grau de confiança
geral, as normas de cooperação prevalecentes
na sociedade e o desenvolvimento econômico e
social.

a) Apenas os enunciados 1 e 4 referem-se ao
elitismo.
b) Todos os enunciados referem-se ao pluralismo.
c) Apenas os enunciados 2 e 3 referem-se ao
pluralismo.
d) Apenas os enunciados 1 e 3 referem-se ao
elitismo.
e) Todos os enunciados referem-se ao elitismo.
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58- Com a crescente racionalização da sociedade,
ocorre uma extensão qualitativa das tarefas
administrativas, aumentando a indispensabilidade
do conhecimento especializado, que se torna,
cada vez mais, a base da posição de poder do
governante. Ocorre tipicamente que o senhor já não
se satisfaz com a consulta ocasional a pessoas de
sua confiança pessoal, ou mesmo a uma assembléia
dessas pessoas, convocada intermitentemente e em
situações difíceis. Entre as formas institucionais
abaixo, selecione aquela que deu origem à
burocracia ocidental moderna.

a) cumprimento, pela burocracia, de tarefas segundo
regras calculáveis e “sem relação com pessoas”.
b) execução conscienciosa, pelos burocratas, das
decisões legais dos políticos, como se resultassem
de suas próprias convicções.
c) responsabilização pessoal dos burocratas pelas
conseqüências políticas de decisões e ações
executadas com base no poder e atribuições dos
seus cargos.
d) seleção para o exercício de cargos, mediante sua
competência técnica em arena de competição
administrativa.
e) preservação do envolvimento dos burocratas
com partidos ou lideranças políticas, de modo a
atuarem como instrumentos de qualquer governo
legítimo.

a) As corporações de ofício que, na Idade Moderna,
deram origem às organizações sindicais, com
sua divisão de trabalho, conhecimento específico
e lideranças especializadas.

60- O processo inexorável de racionalização da
sociedade moderna, o avanço tecnológico, a crise
de credibilidade da classe política e o crescente
papel do Estado, entre outros fatores, têm tornado
a burocracia um ator cada vez mais relevante nas
sociedades modernas. A literatura sobre o assunto
indica que a burocracia é capaz de preencher todos
os requisitos abaixo, como condição para se tornar
governo, exceto:

b) Os órgãos colegiados, que deliberavam em
sessão contínua, e cujo núcleo era constituído
por funcionários e ex-funcionários, que
dominavam o conhecimento especializado e que
formaram estruturas duradouras, independentes
da pessoa.
c) As juntas de controle existentes nas estruturas
burocráticas da moderna economia privada,
que se completavam com a admissão de
notáveis, incorporados pelo seu conhecimento
especializado ou por seus vínculos com credores
bancários.

a) capacidade de formular intenções políticas,
inclusive expressas como metas baseadas em
visões de mundo próprias.
b) capacidade de ajustar suas intenções a procedimentos governamentais já implementados, formulando políticas viáveis pela sua adequação às
rotinas públicas pré-definidas.
c) capacidade de competir pelo preenchimento de
cargos governamentais, mediante a concorrência
pela alocação de recursos orçamentários.
d) disponibilidade de qualificações para comando e
gerenciamento das atividades governamentais e
capacidade para controlar a implementação de
decisões públicas.
e) capacidade para superar a fragmentação dos
interesses políticos e a desarticulação setorial
e construir consensos amplos em torno de
estratégias políticas abrangentes.

d) Os parlamentos medievais, formados pela
aristocracia e pelo clero, reunindo grandes
detentores independentes dos feudos e cargos
em estruturas políticas patrimoniais ou feudais.
e) Os grupos de interesses econômicos privados,
formados pelas camadas economicamente mais
influentes, aos quais se associaram os membros
das instituições religiosas, cujo poder estava em
declínio, mas permaneciam sendo o repositório
do conhecimento geral e especializado.
59- Uma das mais instigantes questões acerca das
relações entre política e administração diz respeito
ao significado, à desejabilidade e aos limites
da neutralidade burocrática nas democracias
contemporâneas. O conceito de neutralidade é
aparentemente muito simples, baseando-se nos
princípios de separação entre as carreiras políticas
e administrativas e de despolitização do serviço
público. Com base no modelo típico-ideal weberiano,
a separação entre política e administração está
contemplada em todos os enunciados a seguir,
exceto:
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61- A formação do Estado moderno, entre os séculos XII/
XIII e XVIII/XIX, consistiu em um longo e complexo
processo que levou à normatização das relações de
força por meio do exercício monopolístico do poder
pelo soberano. Todos os enunciados abaixo sobre a
formação do Estado estão corretos, exceto:

2. Entre as fontes de sustento dos “servidores”
no modelo de administração patrimonialista
incluem-se tanto a apropriação individual privada
de bens e oportunidades quanto a degeneração
do direito a taxas não regulamentado.
3. O modelo caracteriza-se pela ausência de uma
clara demarcação entre as esferas pública e
privada e entre política e administração; e pelo
amplo espaço à arbitrariedade material e vontade
puramente pessoal do senhor.
4. Os “servidores” não possuem formação
profissional especializada, mas, por serem
selecionados segundo critérios de dependência
doméstica e pessoal, obedecem a formas
específicas de hierarquia patrimonial.

a) além da distinção entre o espaço público e
o privado, a formação do Estado implicou
em substituir gradualmente a supremacia da
dimensão individual do senhor feudal e do príncipe
pelo princípio das categorias sociais como
núcleos da sociedade civil, novos interlocutores
do soberano.
b) o processo de formação do Estado foi marcado
pela tensão entre, de um lado, a expropriação dos
poderes privados locais; e, de outro, a necessidade
do soberano de recorrer às categorias ou
camadas sociais para dispor de fundos para criar
e manter seu quadro administrativo e um exército
permanente.
c) além do desenvolvimento do Estado territorial
institucional, a formação do Estado moderno
envolveu a passagem do poder personificado
do príncipe para o primado dos esquemas
universalistas e abstratos da norma jurídica, que
mais tarde daria origem ao Estado de Direito.
d) a delimitação de um espaço das relações
sociais, gerenciado de forma exclusivamente
política, tornou-se possível graças à conquista,
pelo príncipe, do apoio da esfera financeira à
luta contra os privilégios, inclusive fiscais, da
aristocracia.
e) a distinção entre o mundo espiritual e o mundano,
sobre a qual se assentava o primado da Igreja
e de sua concepção universalista da república
cristã, acabou por fundamentar a supremacia da
política.

a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretos somente os enunciados 2 e 3.
Estão corretos os enunciados 1, 2 e 3.
Estão corretos os enunciados 2, 3 e 4.
Estão corretos somente os enunciados 1 e 3.
Todos os enunciados estão corretos.

63- A partir de 1964, a reforma administrativa fez parte
da agenda governamental do regime militar com
grande recorrência. Uma das peças centrais nas
iniciativas de reforma administrativa brasileira foi o
Decreto-Lei 200, de 25/02/1967, que inclui todos os
princípios norteadores abaixo, exceto:
a) planejamento, descentralização, delegação de
autoridade, coordenação e controle.
b) expansão das empresas estatais, de órgãos
independentes (fundações) e semi-independentes
(autarquias).
c) fortalecimento e expansão do sistema de mérito.
d) reagrupamento de departamentos, divisões
e serviços de planejamento na Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, com
amplos poderes, superiores aos de qualquer
outro ministério.
e) diretrizes gerais para um novo plano de
classificação de cargos.

62- Os tipos primários de dominação tradicional são
os casos em que falta um quadro administrativo
pessoal do senhor. Quando esse quadro
administrativo puramente pessoal do senhor surge,
a dominação tradicional tende ao patrimonialismo,
a partir de cujas características formulou-se o
modelo de administração patrimonialista. Examine
os enunciados a seguir, sobre tal modelo de
administração, e marque a resposta correta.
1. O modelo de administração patrimonialista
caracteriza-se pela ausência de salários
ou prebendas, vivendo os “servidores” em
camaradagem com o senhor a partir de meios
obtidos de fontes mecânicas.
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64- A Revolução de 1930, simbolicamente associada
à quebra da espinha dorsal das oligarquias
regionais, teve como desdobramento principal a
criação do estado administrativo no Brasil, por
meio de dois mecanismos típicos da administração
racional-legal: estatutos normativos e órgãos normativos
e fiscalizadores. Na vertente administrativa stricto sensu,
foram medidas tomadas no primeiro governo Vargas,
exceto:

e) o acompanhamento sistemático, por meio de
instrumentos próprios de auditoria, da observância
dessas regras de conduta.

ECONOMIA
66- Considere o seguinte modelo de oferta e demanda
por um determinado bem:
Qd = ao - a1.P
Qs = -a2 + a3.P

a) a Comissão Permanente de Padronização com
atribuições voltadas para a área de material e a
Comissão Permanente de Compras.
b) implantação, na administração pública direta, do
Estatuto dos Servidores Públicos Civis, por meio
da Lei n. 1.711, que vigorou até 1990.
c) normas de administração de pessoal na
Constituição de 1934, na qual, por meio dos
artigos 168 e 170, § 2o, introduziu-se o princípio
do mérito na organização de pessoal.
d) a Lei n. 184, de 28 de outubro, destinada a
estruturar a área de pessoal estabelecendo
normas básicas, sistema de classificação de
cargos e a criação do Conselho Federal do
Serviço Público Civil.
e) a Comissão Especial do Legislativo e do
Executivo (Lei n. 51, de 14/5/35), cujo objetivo
era apresentar uma proposta de reorganização
administrativa e revisão geral de vencimentos,
respeitando-se o critério de igual remuneração
para aqueles que exercessem funções e
responsabilidades iguais.

Onde Qd = quantidade demandada; Qs = quantidade
ofertada; P = preço do bem; e a0, a1, a2 e a3 constantes
positivas. Considerando que a dinâmica do preço é
dada por:
dp/dt = a4.(Qd = Qs) onde a4 é uma constante diferente
de zero e dp/dt representa a derivada de P em relação
ao tempo; é incorreto afirmar que:
a) se (a0 + a2) for igual a zero, então o preço de
equilíbrio também será igual a zero.
b) se (a0 + a2) > (a1 + a3), então o preço de equilíbrio
será maior do que 1.
c) o preço de equilíbrio será igual a (a0 + a2) /
(a1 + a3).
d) se a1+ a3 = 0, então o preço de equilíbrio será
a0 + a2.
e) a quantidade demandada de equilíbrio será igual
a: (a0.a3 – a1.a2)/(a1 + a3).

65- De acordo com a literatura, mais importante do que
novas iniciativas de natureza legislativa, a promoção
da ética no serviço público brasileiro requer
medidas de cunho prático e ações efetivas — tanto
de prevenção quanto de repressão. O trabalho de
prevenção pressupõe todas as medidas a seguir,
exceto:

67- Considere o seguinte modelo de oferta e demanda
por um determinado bem:
Qd = 30 – P
Qs = P2 + 10
Onde Qd = quantidade demandada do bem;
Qs = quantidade ofertada do bem; e P = preço do
bem. Com base nestas informações, pode-se afirmar
que, ao preço equilíbrio, o excedente do consumidor
e o excedente do produtor são, respectivamente
(exatamente ou aproximadamente):

a) a fixação de regras claras de conduta geral, a
serem observadas em toda a administração.
b) a identificação pormenorizada, por setor, órgão e
função, de quais são os padrões éticos a serem
observados pelos detentores de cargos de
confiança e pelo corpo funcional de cada órgão
de governo.
c) a criação de canais de denúncia, facilitando a
célere identificação e punição das transgressões,
reduzindo a convicção da impunidade.
d) o estabelecimento de regras flexíveis para
correção de desvios verificados, principalmente
quando se tratar de transgressões de menor
potencial.
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68- Considere os seguintes dados para uma economia
hipotética:

70- A conta de bens e serviços do sistema de contas
nacionais no Brasil apresentou os seguintes dados
para 2005 (em R$ 1.000.000):

Investimento privado: 200;
Poupança privada: 100;
Poupança do governo: 50;
Déficit em transações correntes: 100.

Produção: 3.786.683;
Importação de bens e serviços: 247.362;
Impostos sobre produto: 306.545;
Subsídios aos produtos: 1.559;
Despesas com consumo final: 1.721.783;
Formação bruta de capital fixo: 342.237;
Variação de estoques: 5.739;
Exportação de bens e serviços: 324.842.

Com base nestas informações e considerando as
identidades macroeconômicas básicas, pode-se
afirmar que o investimento público e o déficit público
são, respectivamente,
a)
b)
c)
d)
e)

50 e zero.
50 e 50.
zero e 50.
zero e zero.
50 e 100.

Com base nestas informações, pode-se afirmar que
o consumo intermediário foi de:
a)
b)
c)
d)
e)

69- Considere os seguintes dados, extraídos de um
sistema de contas nacionais de uma economia
hipotética:

71- Com base nos conceitos de setor público, dívida
pública, déficit público utilizados no Brasil, é incorreto
afirmar que:

Exportações de bens e serviços não fatores: 100;
Importações de bens e serviços não fatores: 200;
Renda líquida enviada ao exterior: 50;
Variação de estoques: 50;
Formação bruta de capital fixo: 260;
Depreciação: 10;
Saldo do governo em conta corrente: 50.

a) no conceito de setor público não-financeiro,
exclui-se o sistema público de previdência
social.
b) considera-se como setor público não-financeiro
as administrações diretas federal, estadual e
municipal.
c) o Banco Central é incluído na apuração da
dívida líquida pelo fato de transferir seu lucro
automaticamente para o Tesouro Nacional.
d) a dívida líquida do setor público corresponde ao
saldo líquido do endividamento do setor público
não-financeiro e do Banco Central com o sistema
financeiro (público e privado), o setor privado
não-financeiro e o resto do mundo.
e) a dívida bruta do governo geral abrange o total
dos débitos de responsabilidade do Governo
Federal, dos governos estaduais e dos governos
municipais, junto ao setor privado, ao setor
público financeiro, ao Banco Central e ao resto
do mundo.

Com base nestas informações, é correto afirmar que
a poupança externa e a poupança líquida do setor
privado são, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

50 e 50.
100 e 150.
150 e 100.
100 e 50.
50 e 100.
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72- Considere a seguinte definição:

74- A partir do início deste século, o Banco Central do
Brasil passou a divulgar o balanço de pagamentos
com nova metodologia. Pode-se considerar as
seguintes alterações em relação à metodologia
anterior, exceto a

“A necessidade de financiamento do setor
público - resultado nominal sem desvalorização
cambial - corresponde à variação _________ dos
saldos da dívida líquida, _________ os ajustes
patrimoniais efetuados no período (privatizações
e reconhecimento de dívidas). _________, ainda, o
impacto da variação cambial sobre a dívida externa
e sobre a dívida _________ interna indexada à
moeda estrangeira (ajuste metodológico).”

a) inclusão da “conta financeira”, em substituição à
antiga conta de capitais.
b) introdução, na conta corrente, de clara distinção
entre bens, serviços, renda e transferências
correntes, com ênfase no maior detalhamento na
classificação de serviços.
c) estruturação da conta de rendas de forma a
evidenciar as receitas e despesas geradas por
cada uma das modalidades de ativos e passivos
externos contidas na conta financeira.
d) exclusão, no item investimentos diretos, dos
empréstimos intercompanhias, de qualquer
prazo, nas modalidades de empréstimos diretos
e colocação de títulos.
e) reclassificação de todos os instrumentos de
portfolio, inclusive bônus, notes e commercial
papers, para a conta de investimento em
carteira.

Completam corretamente a definição acima as
seguintes palavras, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

nominal, incluídos, Inclui, mobiliária
nominal, deduzidos, Exclui, mobiliária
real, deduzidos, Inclui, mobiliária
real, deduzidos, Inclui, líquida
nominal, incluídos, Inclui, bruta

73- Conforme consta nas notas metodológicas do Banco
Central do Brasil sobre o Balanço de Pagamentos,
a conta que inclui os “serviços financeiros,
que compreende serviços bancários tais como
corretagens, comissões, tarifas por prestações de
garantias e fianças, comissões e outros encargos
acessórios sobre o endividamento externo” é a
conta:
a)
b)
c)
d)
e)

75- Considerando a definição de meios de pagamentos
adotada no Brasil, é incorreto afirmar que:
a) o M1 engloba o papel-moeda em poder do
público.
b) o M2 engloba os depósitos para investimento e
as emissões de alta liquidez realizadas primariamente no mercado interno por instituições
depositárias.
c) o M3 engloba os títulos públicos de alta liquidez.
d) o M3 inclui as captações internas por intermédio
dos fundos de renda fixa.
e) o papel-moeda em poder do público é resultado
da diferença entre papel-moeda emitido pelo
Banco Central do Brasil e as disponibilidades de
caixa do sistema bancário.

de serviços.
de rendas.
transferências unilaterais correntes.
de capital.
financeira.
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76- Conforme definição adotada pelo Banco Central do
Brasil, as contas analíticas do setor bancário são
o resultado da consolidação das contas analíticas
do Sistema Monetário (Autoridade Monetária
mais os Bancos Criadores de Moeda) e das
outras instituições bancárias. As informações são
reagrupadas e apresentadas em dois grupos: ativo
e passivo. Não é componente do ativo:

78- Com relação ao comportamento da balança
comercial a partir de 1990 até o presente momento,
é correto afirmar que:
a) após a implantação do Plano Real, o Brasil passa
da condição de deficitário para superavitário
comercial. Isto pode ser explicado pelos efeitos
da estabilidade de preços sobre a balança
comercial.
b) apesar da valorização do Real após o ano de
1994, o Brasil apresentou superávits na balança
comercial durante toda a década de 1990.
c) no ano de 1999, o Brasil apresentou o maior
superávit na balança comercial dos últimos 20
anos. A explicação pode ser encontrada pela forte
desvalorização sofrida pelo Real naquele ano.
d) o século atual tem sido caracterizado como um
período de déficits na balança comercial. Tais
déficits podem ser explicados pela valorização
que o Real passa a apresentar a partir de 2002.
e) na maior parte da segunda metade da década
de 90 o Brasil apresentou déficits na balança
comercial. Essa situação se reverte no início do
século atual, em parte pelo comportamento da
taxa de câmbio, pelo menos até o ano de 2002,
e em parte pelo comportamento dos preços de
vários itens da pauta de exportação brasileira.

a) as obrigações por títulos do Banco Central do
Brasil.
b) o crédito ao governo federal (líquido).
c) os ativos externos líquidos.
d) o crédito a governos estaduais e municipais.
e) o crédito a empresas públicas não-financeiras.
77- Considere a seguinte equação para a inflação:
πt = πe - β. (u - un) + ε
onde πt = inflação em t; πe = inflação esperada;
u = taxa de desemprego efetiva; un = taxa natural
de desemprego; ε = choques de oferta; e β = uma
constante positiva.
Com base neste modelo de inflação, é incorreto
afirmar que:

79- A criação da Taxa Referencial de Juros (TR), de
acordo com a metodologia divulgada pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), como instrumento de
remuneração das aplicações financeiras de curto
prazo, foi realizada no:

a) se πe = α.πt-1, onde πt-1 representa a inflação
passada, se α = 1, β = 0 e ε = 0, a inflação será
essencialmente inercial.
b) um aumento do preço internacional do petróleo
representa um choque de oferta e tende a
aumentar a inflação.
c) um aumento na taxa de desemprego tende a
aumentar a inflação tendo em vista o menor
volume de oferta agregada.
d) se πe = α.πt-1, onde πt-1 representa a inflação
passada, se α > 1, a inflação será explosiva.
e) o impacto das políticas que reduzem a demanda
sobre a inflação dependerá de β.
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“Plano Verão”.
“Plano Collor I”.
“Plano Bresser”.
“Plano Collor II”.
“Plano Real”.
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80- Considere a seguinte definição para uma conduta
considerada infração à ordem econômica:
“Os compradores de determinado bem ou serviço
se comprometem a adquiri-lo com exclusividade
de determinado vendedor (ou vice-versa), ficando,
assim, proibidos de comercializar os bens dos
rivais”.
Essa definição refere-se a:
a)
b)
c)
d)
e)

preços predatórios.
acordos de exclusividade.
fixação de preços de revenda.
restrições territoriais e de base de clientes.
venda casada.
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