TIPO A

CONCURSO
PÚBLICO
ECONOMISTA

NÍVEL SUPERIOR

LEIA COM ATENÇÃO

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
02 - Preencha os dados pessoais.
03 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém uma PROVA DISCURSIVA e 64 (sessenta e quatro)
questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.

04 - A PROVA DISCURSIVA deve ser realizada inicialmente no rascunho e, em seguida, transcrita para a FOLHA DE
REDAÇÃO. O candidato somente poderá registrar sua assinatura em lugar/campo especificamente indicado. Assine a
folha de redação. As questões da prova objetiva são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.

05 - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de identidade. Se observar qualquer
irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal.

06 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
07 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta ou azul e faça as marcas de acordo
com o modelo (

).

A marcação da folha de respostas é definitiva, não sendo admitidas rasuras.

08 - Só marque uma resposta para cada questão.
09 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
10 - Se a Comissão Executora verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada.

11 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

12 - Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod, disckman, tablet,
computador pessoal, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico, capaz de capturar,
armazenar e transmitir dados, sons ou imagens, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas

Nome:
Identidade:

Órgão Expedidor:

Assinatura:
Prédio:

Sala:
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PROVA DISCURSIVA
TEXTO
Nunca é demais lembrar que a relação com o corpo foi ressignificada ao longo do tempo, até chegarmos ao padrão da mulher
magra como ícone de beleza e sucesso. “Ser gordo em um mundo feito e pensado para ser magro é uma punição social”,
aponta Gabriela Scapini, pesquisadora e integrante do Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher e Gênero (NIEM/UFRGS).
Texto adaptado de: https://www.ufrgs.br/humanista/2018/05/24/padroes-de-beleza-restritivos-causam-sofrimento-a-mulheres. Acesso em
18/09/2019.

Com base nas informações expostas acima, escreva um texto argumentativo-dissertativo no qual você responda às questões
formuladas a seguir. Apresente argumentos para defender o seu ponto de vista. Dê um título a seu texto.

Como a relação que temos com nosso corpo pode ser pacífica? E de
que maneira enfrentar as exigências do ‘padrão’ estético?
TÍTULO
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Língua Portuguesa
TEXTO 1
Vivemos em um país e um mundo marcado pela
diversidade, pelo pluralismo de etnias, povos, identidades,
subjetividades e representações. O diverso é algo que
compõe a condição humana e está intrinsecamente ligado à
ideia de humanidade, que só existe e só é possível na
diversidade. A diversidade pode ser entendida a partir de
diferentes formas, sendo mais comumente relacionada às
noções de variedade, pluralidade e diferença.
O problema central e fundamental da diversidade gira em
torno da forma pela qual lidamos com ela, ou seja, com o
diferente, com o outro. A cultura brasileira, apesar de ter
construído historicamente mitos sobre o modo como
lidamos com a diferença, é marcada por um sentimento de
intolerância em relação ao outro. Não é incomum
escutarmos notícias de agressões e mortes que acontecem
com as pessoas mais vulneráveis dessa sociedade, o que
desconstrói qualquer concepção mitológica sobre o modo
como nos relacionamos com a diferença.
Numa época marcada por intercâmbios culturais e o
encurtamento de distâncias geográficas, a diversidade
passa a fazer cada vez mais parte do nosso cotidiano. No
entanto, o medo do contato com o outro (diferente) pode
fazer aflorar o fundamentalismo cultural, fazendo com que a
intolerância seja elevada a princípio e dispositivo de
determinada relação social.
Há décadas se fala, no plano jurídico tanto nacional quanto
internacional, sobre o direito à diversidade, ou mesmo da
produção de políticas públicas com o respeito à
diversidade. Nessa perspectiva, pensar em um direito à
diversidade hoje em dia implica em concebê-lo a partir de
uma intervenção cultural, no plano do simbólico e da
representação. Desse modo, os direitos à diversidade, bem
como as políticas de diversidade, devem ser pensados com
fulcro na transformação sociocultural e nas potencialidades
que uma convivência harmônica, com respeito à
diversidade, pode trazer não para um ou outro, mas para o
conjunto da sociedade.
O contato com as culturas diferentes é algo necessário,
oportuno e importante para qualquer pessoa/grupo social,
tendo em vista que nenhuma cultura é (e também nunca
será) completa. Assim, o contato com outras culturas
permite compreender melhor o contexto sociocultural em
que as pessoas estão inseridas, como também conhecer
diferentes formas de expressão cultural. É o contato que
gera a empatia e trocas de experiências e visões de mundo,
alimentando o respeito e a compreensão do outro diferente.
Pensar a diversidade como direito implica em transcender
os limites da tolerância e construir relações sociais que se
pautem no respeito ao outro e na compreensão de que o
diverso é fundamental, necessário e contingente. Trata-se
de uma causa mais que necessária em um mundo onde o
preconceito e a intolerância crescem todos os dias, e
inclusive ganham projeção na esfera política, o que pode
resultar em significativos retrocessos sociais.
A diversidade, entendida como direito e trabalhada no plano
da cultura, tem a potencialidade de desenvolver sociedades
mais compreensivas e menos xenófobas, abrindo espaço
para o crescimento e aprimoramento cultural coletivo e o
aprofundamento da experiência democrática.

01. Todo texto tem uma proposta temática. O Texto 1, por
exemplo, tem como tema global a questão da
diversidade, a qual é abordada:
A)

B)

C)

D)

E)

a partir de seu percurso histórico: apresentamse cronologicamente fatos que contribuíram
para o recrudescimento da diversidade.
na perspectiva do direito, do que decorre a
visão de atrelar a noção de diversidade com
aspectos da cultura.
segundo uma visão religiosa, por isso a
menção à possibilidade de um afloramento do
fundamentalismo cultural.
com base em teorias sociológicas, cuja síntese
se expressa na ideia de que o contato entre
culturas diferentes é algo necessário.
com fundamento em teorias psicanalíticas,
responsáveis pela discussão acerca do “medo
do contato com o outro (diferente)”.

02. Analise as informações que são apresentadas a seguir.
1)

2)

3)

4)

É impossível conceber a ideia de ‘humanidade’
de maneira desatrelada da ideia de
‘diversidade’.
Não é verdade que a cultura brasileira é
tolerante em relação ao outro, ainda que
circulem mitos sobre o modo como lidamos
com a diferença.
A diversidade está fortemente presente em
nosso dia a dia, principalmente na atualidade,
em que vivenciamos forte intercâmbio cultural.
Significativos retrocessos sociais podem advir
do aumento do preconceito e da intolerância,
também na esfera política.

Estão em consonância com as ideias do Texto 1:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

A cultura brasileira, apesar de ter construído
historicamente mitos sobre o modo como lidamos com
a diferença, é marcada por um sentimento de intolerância
em relação ao outro.

03. No trecho acima, o segmento em destaque expressa
uma relação semântica:
A)
B)
C)
D)
E)

causal.
conclusiva.
concessiva.
conformativa.
condicional.

Thiago Burckhart. Disponível em:
http://www.justificando.com/2015/09/28/o-direito-a-diversidade-euma-resposta-a-intolerancia. Acesso em 11/09/2019. Adaptado.
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04. Assinale a alternativa em que os termos destacados estão numa relação de sinonímia.
A)
B)
C)
D)
E)

Vivemos em um país e um mundo marcado pela diversidade, pelo pluralismo / pela incomensurabilidade de
etnias [...].
O problema central e fundamental / prescindível da diversidade gira em torno da forma pela qual lidamos com
ela.
O medo do contato com o outro (diferente) pode fazer aflorar / dissipar-se o fundamentalismo cultural.
Os direitos à diversidade devem ser pensados com fulcro / cerne na transformação sociocultural.
A diversidade, entendida como direito e trabalhada no plano da cultura, tem a potencialidade de desenvolver
sociedades mais compreensivas e menos xenófobas / sectárias.

05. Releia o 3º parágrafo do Texto 1: “Numa época marcada por intercâmbios culturais e o encurtamento de distâncias
geográficas, a diversidade passa a fazer cada vez mais parte do nosso cotidiano. No entanto, o medo do contato com o
outro (diferente) pode fazer aflorar o fundamentalismo cultural [...]”. A expressão destacada equivale, semanticamente, a:
A)
B)
C)
D)
E)

‘Todavia’.
‘Porquanto’.
‘Ademais’.
‘Portanto’.
‘Contanto’.

06. Analise o emprego da forma verbal destacada no trecho: “Pensar a diversidade como direito implica em transcender os
limites da tolerância [...].” Considerando as normas de regência, é correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

o autor seguiu fielmente a norma-padrão, segundo a qual o verbo ‘implicar’ exige a preposição ‘em’.
a opção por inserir a preposição ‘em’ no trecho é uma tendência do português brasileiro, mas se distancia da
norma-padrão.
o autor poderia ter escolhido entre as opções ‘implica em’ ou ‘implica a’; ambas as regências são recomendadas
pela norma-padrão.
sendo o verbo ‘implicar’ transitivo indireto, a norma-padrão recomenda que ele seja seguido por qualquer uma das
preposições: ‘em’, ‘de’ ou ‘a’.
de fato, houve transgressão da norma-padrão, pois o verbo ‘implicar’ é intransitivo, não exigindo, por isso,
complemento.

TEXTO 2

A agência Nova/sb mapeou o comportamento dos internautas brasileiros nas redes sociais. O estudo, que mostra um raio-x da
intolerância na web, virou um dossiê que será entregue a autoridades, formadores de opinião e lideranças.
No total, foram analisadas 393.284 menções feitas por internautas de todo o país no Facebook, Twitter e Instagram e também
em páginas de blogs e comentários de sites da internet. A varredura encontrou dez tipos principais de intolerâncias,
identificadas pelo uso de expressões como “cabelo ruim”, “retardado mental”, “boiola”, “mal comida”, “golpista”, “velho” e
“nega”.
As palavras revelam intransigências relacionadas a aparência, classes sociais, deficiências, homofobia, misoginia, idade, raça,
religião e xenofobia. A conclusão, entretanto, é que a maior intolerância no Brasil é a política, com quase 220 mil menções,
mais de quatro vezes superior à misoginia, que aparece em segundo lugar.
Disponível em: https://portal.comunique-se.com.br/agencia-faz-raio-x-da-intolerancia-nas-redes-sociais-do-brasil. Acesso em 11/09/2019.
Adaptado.
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07. Assinale a alternativa em que as regras de concordância estão de acordo com a norma-padrão da língua.
A)
B)
C)
D)
E)

Intolerância é questão antiga. De fato, sempre houve problemas de intolerância entre as pessoas.
Quando se trata de relacionamentos, deve ser considerado todos os aspectos relacionados à questão.
Já fazem uns dez anos que os casos de intolerância na web vêm sendo mapeados.
É surpreendente que tenha sido identificado dez tipos principais de intolerâncias na web.
Quem de nós haveríamos de imaginar que a web fosse um veículo de tanta intolerância?

08. Assinale a alternativa em que o emprego do sinal indicativo de crase está correto.
A)
B)
C)
D)
E)

A conclusão à que chegou a pesquisa é a de que a maior intolerância é política.
A intolerância política está presente de norte à sul do nosso país.
Devemos dizer ‘não’ à toda forma de intolerância, na web e fora dela.
Não é preciso consultar à web para concluir que é grande a intolerância no País.
É incrível que existam intransigências relacionadas até àqueles que têm deficiências físicas.

09. Um possível título para o Texto 2, que sintetiza sua proposta temática, é:
A)
B)
C)
D)
E)

A FALTA DE EDUCAÇÃO NA WEB
UM DOSSIÊ DA WEB NO BRASIL
O MAPA DA INTOLERÂNCIA NA WEB
EXPRESSÕES CORRENTES NA WEB
INTRANSIGÊNCIA POLÍTICA NA WEB

10. Assim como “xenofobia”, também se grafam com x palavras como:
A)
B)
C)
D)
E)

enxarcado e xeque-mate.
enxoval e enxente.
enxame e xamego.
trouxa e inexorável.
capixaba e xuxu.

Raciocínio Lógico Matemático
11. Sobre uma mesa estão três caixas e três objetos (uma caneta, um lápis e uma borracha), cada um em uma caixa
diferente. Uma caixa é amarela, outra rosa e a terceira verde. Sabe-se que:
- A caixa rosa está à direita da caixa amarela;
- A caneta está à esquerda da borracha;
- A caixa verde está à direita do lápis;
- A borracha está à direita da caixa verde.
Em qual caixa está a borracha?
A)
B)
C)
D)
E)

Amarela
Rosa
Verde
As informações dadas são insuficientes para se encontrar uma resposta.
Os dados são contraditórios.

12. Considere os números naturais cujo primeiro dígito à esquerda representa a quantidade de algarismos desse número. Por
exemplo, 51.234 é um desses números, pois 5 é quantidade de seus algarismos. Quantos números desse tipo existem?
A)
B)
C)
D)
E)

111.111.111
111.111.000
111.000.000
100.000.000
90.000.000
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13. Um grupo de amigos acabou de comer uma torta. Para o pagamento, se cada um der R$ 12,00, faltarão R$ 5,00 para
pagar a torta e, se cada um der R$ 15,00, sobrarão R$ 10,00. Qual era o preço da torta?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 45,00
R$ 50,00
R$ 55,00
R$ 60,00
R$ 65,00

14. Cinco equipes, X, Y, Z, W e T, participam de um torneio e cada equipe jogou uma vez com as demais. O sistema de
pontos é: 3 pontos para uma vitória, 1 ponto para empate e 0 para uma perda. Abaixo, estão os pontos totais ganhos por
cada uma das equipes, exceto a Y:
Equipe
X
Y
Z
W
T

Número de pontos
2
?
8
5
1

Quantos pontos ganhou a equipe Y?
A) 4
B) 5
C) 10
D) 12
E) 15

CÁLCULOS

Concurso Público – Universidade Federal Rural de Pernambuco - SUGEP / CARGO: Economista

Noções de Informática
15. No LibreOffice 5.2, em seu Painel Inicial, é apresentada uma opção chamada Arquivos Remotos. Assinale a alternativa
que apresenta a finalidade dessa opção:

A)
B)
C)
D)
E)

Abrir uma conexão na Intranet da Instituição e buscar um arquivo na rede interna.
Abrir um arquivo residente em uma rede de armazenamento do tipo armazenamento em nuvem.
Acessar um arquivo de configuração de senhas para ser utilizado em ações de proteção de arquivos.
Acessar arquivos executáveis residentes em redes de nuvens privadas para manutenção de serviços em Intranets.
Executar aplicativos (arquivos executáveis) compartilhados com outros usuários em um serviço de armazenamento
em nuvens privadas.

16. Considerando os Modelos de Serviços (ou Tipos de Serviço) em nuvem, é encontrado com frequência, na literatura, um
padrão composto por três camadas, formando assim um padrão de arquitetura para soluções sobre Computação em
Nuvem. Assinale a alternativa que define um desses modelos de serviço (ou Tipo de Serviço) e suas características:
A)

Infraestrutura como Serviço (IaaS) – Contempla a distribuição de aplicativos de software pela Internet sob
demanda e, normalmente, baseado em assinaturas.

B)

Software como Serviço (SaaS) – Este tipo de serviço de computação em nuvem envolve basicamente a aquisição de
sistemas operacionais, servidores e máquinas virtuais, redes e armazenamento.

C)

Cloud como Serviço (CaaS) – Este serviço é composto por aplicativos que são executados em ambiente de nuvem.
Podem ser aplicações completas ou frames de aplicações, cujo uso é regulado por modelos de negócios que podem
ser customizados.

D)

Plataforma como Serviço (PaaS) – Refere-se aos serviços de computação em nuvem que fornecem um ambiente
para desenvolvimento, teste, integração de banco de dados, fornecimento e gerenciamento de aplicativos sob
demanda.

E)

Networking como Serviço (NaaS) – É utilizada na maioria dos serviços on-line que conhecemos (serviços de busca
como Google e Bing, serviços de webmail e outros aplicativos públicos, como Whatsapp, LinkedIn e Facebook). A
aquisição de licenças para uso é dispensada neste tipo de serviço.

Concurso Público – Universidade Federal Rural de Pernambuco - SUGEP / CARGO: Economista

17. Considere a imagem de parte de uma planilha, abaixo, construída no Excel 2016. Trata-se de um resumo de vendas no
qual, dentre outros dados, as células de B3 a B9 apresentam o consultor que vendeu o veículo e, nas células de E3 a E9,
o valor do veículo vendido.

Qual deve ser o recurso utilizado no Excel 2016 para obter, em qualquer célula vazia dessa planilha, o somatório do valor
das vendas da Consultora Maria, sem a necessidade de classificar a planilha por ordem de consultor?
A)
B)
C)
D)
E)

Opção Subtotal
Opção Agrupar
Função PROCV
Função CONT.VALORES
Função SOMASE

18. Qual comando permite, no ambiente do Sistema Operacional Linux, que se obtenham informações sobre o estado dos
processos que estão sendo executados no momento?
A)
B)
C)
D)
E)

ls /
cp –e
ps –ef
rm –xu
lp /root/

19. Quanto aos tipos de atividades que podem ser utilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle – versão 3.0.3,
assinale a alternativa incorreta.
A)
B)
C)
D)

E)

Questionário - Permite criar um conjunto de questões de vários formatos. É criado pelo professor, respondido pelo
aluno e corrigido automaticamente pelo sistema (com base no gabarito previamente definido pelo professor).
Base de Dados - Ferramenta interativa de construção de uma base de conhecimentos. Seu principal potencial é a
produção colaborativa construída de forma assíncrona pelos participantes de uma disciplina.
Pesquisa de Avaliação - Permite ao professor criar um questionário de avaliação do curso. O objetivo é desenvolver
uma avaliação dos percursos da aprendizagem online.
Fórum - É um espaço para discussão assíncrona sobre temas escolhidos pelo professor e/ou pelos demais
participantes. Permite que várias frentes de discussão, sobre um recorte do conteúdo, fiquem abertas
simultaneamente.
Chat - Permite conversação entre os participantes em tempo real.
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Legislação Aplicada ao Servidor Público
20. A soma dos vencimentos do cargo e das vantagens pecuniárias é chamada de remuneração do servidor público. Em
referência ao regime de remuneração dos servidores públicos, assinale a alternativa correta.
A)
B)

C)
D)
E)

A lei vigente irá reger as pensões a que fazem jus os pensionistas do servidor público falecido já aposentado.
Pela garantia da irredutibilidade dos vencimentos, não é vedada a alteração da forma de cálculo de gratificações e
outras vantagens ou a redução das parcelas que não compõem a remuneração, contanto que o valor total da
remuneração seja mantido.
Conforme sabido, é garantida pela Constituição Federal a isonomia remuneratória. Isso quer dizer que está
constitucionalmente garantida a paridade entre cargos assemelhados no Executivo, no Judiciário e no Legislativo.
Dá-se por meio de lei de competência exclusiva do Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, a
fixação de subsídios do Presidente, Vice-Presidente, Membros do Legislativo e Ministros de Estado.
É possível, em caso de acordo, ser fixado por meio de Convenção Coletiva o vencimento de servidor, desde que
seja homologado judicialmente.

21. Considerando a hipótese de um servidor em estágio probatório, assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Não há que se falar na possibilidade de o servidor se licenciar para missão ou estudo no exterior.
Há possibilidade de licença do servidor na hipótese de mandado classista.
Não há que se falar em suspensão em virtude de participação em curso de formação.
É autorizada pela legislação vigente a suspensão do estágio probatório em razão de afastamento do servidor para
servir em organismo internacional.
Em virtude de capacitação é possível ao servidor tirar licença durante o período de estágio probatório.

22. Aos servidores públicos, as vedações apresentadas a seguir são expressas na Lei Nº 8.112/1990, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

recusar fé a documentos públicos.
manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo
grau civil.
atuar como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios
previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro.
aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro.
opor resistência, ainda que justificada adequadamente, ao andamento de documento e processo ou execução de
serviço.

23. No âmbito da estrutura organizacional da Administração Pública, remoção é, tecnicamente, uma das formas de
movimentar o servidor dentro do quadro de pessoal a que ele pertence, com ou sem mudança de sede de seu local de
trabalho, mas sem que haja qualquer alteração em seu cargo. Consoante dicção mais precisa do art. 36 da Lei Federal nº
8.112, de 1990, "é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança
de sede", não se tratando, dessa forma, de uma nova investidura ou de vacância do cargo, e sim de um simples
deslocamento físico do servidor para outra unidade administrativa ou região da Federação. Assinale, entre as hipóteses
abaixo, aquela que autoriza que o servidor possa ser removido sem que haja interesse da Administração.
A)
B)
C)

D)
E)

Em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese de que o número de interessados seja superior ao número
de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.
Por simples ato de vontade escrito do servidor que deseja se deslocar para uma localidade, sendo, neste caso
irrelevante a concordância da Administração Pública.
Sem que seja necessária a existência de qualquer condição preestabelecida, nos casos de motivo de saúde do
próprio servidor, de seu cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu
assentamento funcional.
Independentemente da natureza do cargo, e em havendo prévia autorização de autoridade competente, na hipótese
de extinção ou reorganização de órgão.
Na hipótese de acompanhamento de cônjuge ou companheiro que seja empregado do setor privado, deslocado por
interesse do empregador.

24. Considerando as normas vigentes acerca dos servidores públicos e da administração pública, assinale a alternativa
correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Mesmo que não haja sido reconhecida a culpa exclusiva da vítima, a absolvição de servidor público em processo
criminal afasta a responsabilidade civil do Estado.
Em caso de decisão judicial que invalida demissão de servidor público estável, deverá este ser reintegrado no cargo
e o eventual ocupante da vaga deverá ser reconduzido ao cargo de origem, mediante indenização, se for o caso.
O Distrito Federal e os Estados da Federação poderão, mediante lei ordinária específica, fixar subteto salarial
estadual e distrital.
O servidor público, quando afastado do cargo para o exercício de mandato eletivo, terá direito à contagem do tempo
de servidor para fins de promoção por antiguidade.
É vedado por lei o compartilhamento de informações fiscais entre a administração tributária da União e os demais
entes da Federação.
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Conhecimentos Específicos
25. Uma possível medida de pobreza é o índice que mede
a proporção de pobres em uma economia. Dado por
𝐻 = 𝑃/𝑁, onde H é a proporção de pobres, P é o
número de pessoas com renda abaixo de uma linha de
pobreza pré-estabelecida e N é a população total. Para
tal índice, é correto afirmar que:
A)
B)

C)
D)

E)

H é sensível à intensidade da pobreza.
Uma redução na renda de algum indivíduo que
tem renda abaixo da linha de pobreza não altera
H.
H considera a distância entre as rendas
individuais e a renda da linha de pobreza.
Uma transferência de renda de uma pessoa
abaixo da linha de pobreza para alguém acima da
linha de pobreza aumenta H.
Um aumento da renda de algum indivíduo acima
da linha de pobreza aumenta H.

26. A seguinte função demanda foi estimada para o

28. A função custo total da firma é dada por 𝐶𝑇(𝑞) =
80𝑞 + 2𝑞 2 , onde q representa a quantidade produzida.
Marque a alternativa que representa a função de
oferta, Q(p), que assegure a existência de lucro
econômico positivo para essa firma.
A)
B)
C)
D)
E)

29. Em relação à Política Monetária, em uma operação de
mercado aberto expansionista, assinale a alternativa
correta.
A)
B)
C)
D)
E)

produto X nas regiões i:
𝑙𝑛𝑋𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑙𝑛𝑃𝑖 + 𝜆𝑙𝑛𝑅𝑖 + 𝜖
Onde X representa a quantidade demandada pelo
bem na região i, P é o preço do bem X na região i, R é
a renda média na região i e 𝜖 é o termo do erro.
Supondo que os pressupostos do modelo de
regressão linear estão satisfeitos, assinale a
alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Se 0 < 𝛽 < 1, X é um bem de luxo.
Se 0 < 𝛼 < 1, X é um bem de Giffen.
Se 𝛽 > 1, X é um bem normal.
Se −1 < 𝛽 < 0, X é um bem com demanda
inelástica ao preço.
Se −1 < 𝛼 < 1, X é um bem substituto perfeito.

𝑄(𝑝) = (80 − 𝑝)/4
𝑄(𝑝) = (4 − 𝑝)/80
𝑄(𝑝) = (𝑝 − 4)/80
𝑄(𝑝) = (𝑝 − 80)/4
𝑄(𝑝) = (40 − 𝑝)/2

O Banco Central diminui a oferta de moeda.
O Banco Central vende títulos da dívida pública.
O Banco Central aumenta a oferta de moedas por
meio do mercado aberto.
O Banco Central aumenta a taxa de juros de
curto prazo da economia.
O Banco Central compra títulos da dívida,
aumentando a taxa de juros de curto prazo.

30. Em relação ao modelo IS-LM, assinale a alternativa
incorreta.
A)

B)
C)

D)

E)

Qualquer ponto da curva IS, de inclinação
ascendente, corresponde ao equilíbrio no
mercado de bens.
Qualquer ponto na curva LM corresponde ao
equilíbrio nos mercados financeiros.
As duas condições de equilíbrio, no mercado de
bens e nos mercados financeiros, são satisfeitas
no ponto de encontro entre as curvas IS e LM.
Se o governo decide por uma política fiscal
contracionista, ele estará buscando uma redução
no déficit fiscal.
As variações nos impostos sobre consumo
deslocam a curva IS.

27. Supondo a seguinte função de produção:
1

1

𝑦 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑥1𝛼 𝑥21−𝛼
Onde y é o produto, 𝑥1 e 𝑥2 são insumos utilizados na
produção. Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

A Taxa de
1+𝛼
𝑥
− ( 𝛼 ) ( 𝑥1 )
2
A Taxa de
1−𝛼
𝑥1
( 𝛼 ) (𝑥 )
2
A Taxa de
1−𝛼
𝑥1
( 𝛼 ) (𝑥 )
2
A Taxa de
1+𝛼
𝑥
− ( 𝛼 ) ( 𝑥2 )
1
A Taxa de
𝛼−1
𝑥2
( 𝛼 ) (𝑥 )
1

Substituição Técnica é dada por

31. Em relação à inflação, assinale a alternativa correta.
A)

B)

Substituição Técnica é dada por
Substituição Técnica é dada por

C)

Substituição Técnica é dada por

D)

Substituição Técnica é dada por

E)

No médio prazo, uma taxa de inflação mais alta
leva a uma taxa nominal de juros maior,
diminuindo o custo de oportunidade de reter
moeda.
Se os impostos sobre os ganhos de capital se
baseiam na variação do valor dos ativos em
preços correntes, quanto maior a inflação maior
será o imposto.
A inflação ocorre quando o preço de um bem
aumenta de um período para outro.
A variabilidade da inflação reduz os riscos futuros
dos ativos financeiros não indexados.
A taxa de inflação é equivalente ao índice de
preço ao consumidor, dividindo o preço da cesta
aos preços correntes em relação ao preço da
cesta em um determinado ano base.
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32. Uma distribuição de probabilidade pode ser resumida
em termos de algumas de suas características,
conhecidas como momentos da distribuição. Dois
momentos mais usados são a média, ou valor
esperado, e a variância. Em relação às características
das distribuições de probabilidade, assinale a
alternativa correta.
A)

O valor esperado de uma variável aleatória
discreta X, denotado por E(X), tem a seguinte
definição:
𝐸(𝑋) = 𝑥 ∑ 𝑓(𝑥)
𝑥

onde o somatório inclui todos os valores de X e
𝑓(𝑥) é a função de densidade de probabilidade
discreta de X.
B)
C)
D)

E)

Se a e b são constantes, então 𝐸(𝑎𝑋 + 𝑏) =
𝑎𝐸(𝑋) − 𝑏
Se X e Y são variáveis aleatórias independentes,
então 𝐸(𝑋𝑌) = 𝐸(𝑋) + 𝐸(𝑌)
Sejam X e Y duas variáveis aleatórias com
médias 𝜇𝑥 e 𝜇𝑦 , respectivamente. Então a
covariância entre as duas variáveis é definida
como:
𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸{(𝑋 − 𝜇𝑥 )(𝑌 − 𝜇𝑦 )}
Se X e Y são variáveis aleatórias independentes,
então 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) ≠ 0.

33. Em relação à distribuição normal, assinale a alternativa
correta.
A)

Dizemos que uma variável aleatória contínua X
apresenta distribuição normal quando sua função
de densidade de probabilidade tem a seguinte
forma:
𝑒 −𝜆 𝜆𝑥
𝑓(𝑋) =
𝑥!
para 𝑥 = 0, 1, 2, ⋯ , 𝜆 > 0
Onde 𝜆 representa a média da distribuição.

B)
C)

D)

E)

A distribuição normal é assimétrica ao redor do
seu valor médio.
Aproximadamente 68% da área sobre a curva
normal se situa entre os valores de 𝜇 ± 𝜎, onde 𝜇
e 𝜎 2 são, respectivamente, a média e a variância
da distribuição.
Uma propriedade da distribuição normal
padronizada é que sua média é 1 e sua variância
é zero.
Uma
combinação
linear
de
variáveis
normalmente distribuídas e independentes tem,
necessariamente, distribuição t de student.

34. Em relação ao teste de hipóteses, assinale a
alternativa correta.
A)

B)
C)

D)
E)

Nos testes de hipóteses, o intervalo de confiança
que estabelecemos é denominado região de
rejeição e as áreas fora desta região são
chamadas regiões de aceitação.
O erro tipo I é quando rejeitamos a hipótese nula
𝐻0 quando de fato ela é verdadeira.
Para qualquer tamanho de amostra dado, é
possível minimizar os erros tipo I e tipo II,
simultaneamente.
A probabilidade de não cometer o erro tipo I é
denominada de potência do teste.
A potência do teste é a capacidade de rejeitar
uma verdadeira hipótese nula.

35. Em relação à heterocedasticidade, assinale a
alternativa correta.
A)

A heterocedasticidade é quando há correlação
entre integrantes de séries de observações
ordenadas no tempo ou no espaço.

B)

Em um modelo de regressão com duas variáveis
dado por 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑖 + 𝑢𝑖 , na presença de
heterocedasticidade, teremos que:
̂2 ) =
𝑣𝑎𝑟(𝛽

𝜎2
∑ 𝑥𝑖2

C)

Na presença de heterocedasticidade o melhor
estimador é o de Mínimos Quadrados Ordinários
(MQO) já que ele não será viesado.

D)

O estimador de Mínimos Quadrados Ordinários
(MQO) é o melhor estimador linear não viesado
mesmo na presença de heterocedasticidade.

E)

No estimador Mínimos Quadrados Ordinários
(MQO), na presença de heterocedasticidade,
minimizamos a Soma dos Quadrados dos
Resíduos (SQR) atribuindo o mesmo peso a cada
observação.
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36. Quanto ao período na economia de 1968 a 1973,
conhecido na economia brasileira como “Milagre
Econômico”, assinale a alternativa correta.

incorreta.
A)

A)

37.

Nessa fase, alterou-se o diagnóstico sobre as
causas da inflação. A inflação que era vista como
uma inflação de custos no início dos governos
militares, passou a ser vista como inflação de
demanda.
B) O Conselho Interministerial de Preços (CIP)
criado em 1968 foi responsável pelo controle dos
preços com base nas variações da demanda.
C) Nessa fase, deu-se o início do processo de
modernização
agrícola,
por
meio
da
mecanização, o que tornou a agricultura uma
importante fonte de demanda para a indústria.
D) Este período se caracterizou pela reduzida
participação e intervenção do setor público na
economia. O câmbio, salários e nem os juros da
economia eram livremente definidos pelas leis de
mercado naquele momento.
E) O aumento da capacidade de poupança neste
período foi fruto de uma política bem sucedida
que promoveu a redução da concentração de
renda.
Quanto ao plano econômico intitulado de Plano Real,
assinale a alternativa incorreta.

38. Em relação aos números-índice, assinale a alternativa

A)

B)

C)

D)

E)

O Plano Real dividiu o ataque ao processo
inflacionário em três fases: ajuste fiscal,
indexação completa da economia e reforma
monetária.
Entre os problemas relacionados a criação do
Imposto
Provisório
sobre
Movimentação
Financeira (IPMF) é possível destacar o seu
efeito cascata, a desestimulo à intermediação
financeira e a ampliação das taxas de juros.
A Unidade Real de Valor (URV) foi o indexador
criado pelo governo cujo valor em cruzeiro seria
corrigido diariamente pela taxa de inflação
medida pelos principais índices (IGPM, IPC-FIPE
e IPCA-Especial). O valor da URV na segunda
fase do plano, que começou no final de fevereiro
de 1994, não manteve uma paridade fixa com o
dólar.
O sucesso inicial do Plano Real estava vinculado
à importância do componente tendencial da
inflação e à ausência de choques no momento
posterior à conversão, ou ainda a capacidade de
impedir que choques se transformassem em
processo inflacionário.
O impacto imediato do Plano Real foi a rápida
queda da taxa de inflação.

B)

C)

D)

E)

Um número-índice é uma medida que sintetiza,
em uma expressão quantitativa, a variação
média, entre duas situações de todos os
elementos de um conjunto.
Uma propriedade desejável para um númeroíndice é a chamada decomposição das causas.
Por essa propriedade, a variação em valor de
uma determinada variável poderia ser obtida
diretamente a partir de sua variação de preço
multiplicada por sua variação de quantidade,
ambas calculadas pelo mesmo número-índice.
O índice de Laspeyres utiliza a média harmônica
ponderada para o cálculo dos números-índices e
adota o período final como referência para a base
de ponderação.
Uma restrição prática para o uso do índice de
Paasche é a necessidade de se dispor de uma
base de ponderação para o último período da
série.
O índice de Laspeyres é maior que o de Paasche
se os preços e quantidades tenderem a se mover
em direções contrárias.

39. Considerando a escola de pensamento econômico
denominada Novo-Clássica, marque a alternativa
correta.
A)

B)

C)

D)

E)

A formulação novo-clássica pressupõe que os
ofertantes de mão de obra formam expectativas
para o nível de preços agregado corrente apenas
com base no comportamento passado.
Os economistas novo-clássicos acreditam que os
agentes
econômicos
formam
apenas
expectativas adaptativas, ou seja, não cometerão
erros sistemáticos.
Essencialmente importante para a conclusão
novo-clássica a respeito de políticas econômicas
é o fato de que as posições das curvas de oferta
de mão de obra e oferta agregada depende dos
níveis esperados das variáveis políticas (estoque
de moeda, gastos do governo e arrecadação de
impostos.
No caso da análise novo-clássica, a posição das
curvas de oferta de mão de obre e oferta
agregada são fixas no curto prazo.
Os economistas novo-clássicos acreditam que o
produto real e o emprego são afetados por
mudanças sistemáticas e previsíveis.
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40. Em relação à estrutura de mercado denominada
Monopólio, assinale a alternativa correta.
A)
B)

C)

D)

E)

O monopólio é um mercado com muitos
vendedores, mas apenas um comprador.
O monopolista, apesar do seu poder de mercado,
não controla totalmente a quantidade de produto
que será colocada à venda.
O poder de mercado do monopolista, cujo
objetivo é maximizar o lucro, significa que ele
pode cobrar qualquer preço que desejar.
Diferentemente do mercado competitivo perfeito,
o monopolista maximiza o lucro quando a receita
marginal é maior que o custo marginal.
Se a elasticidade preço da demanda for -4 e o
custo marginal for $9 por unidade o preço que
maximiza o lucro do monopolista será $12 por
unidade.

41. Em relação às Externalidades, assinale a alternativa

43. Supondo que a premissa de normalidade do erro é
satisfeita. Considere os seguintes resultados de uma
regressão:
̂𝑖 = 12129,37 + 3,5𝑋𝑡
𝑌
̂
̂1 ) = 0,4
𝑒𝑝(𝛽0 ) = 1197,351 e 𝑒𝑝(𝛽
2
𝑟 = 0,6968
Assinale a alternativa que representa um intervalo de
confiança de 95% para 𝛽̂1 , considerando que a
amostra tem 57 unidades de observação e considere
𝑡𝛼⁄2 = 1,96 na tabela t de student.
A)

[2,716 4,284]

B)

[2,685 3,913]

C)

[1,960 5,534]

D)

[3,5 3,9]

E)

[0,696 1,698]

incorreta.
A)

B)

C)

D)
E)

As externalidades negativas ocorrem quando a
ação de uma das partes impõe custos
à
outra.
Como as externalidades não se refletem nos
preços de mercado, elas podem se tornar uma
causa de ineficiência econômica.
Na presença de externalidades, o nível de
produção eficiente é aquele para o qual o preço
do produto é igual ao seu custo marginal social
da produção.
As externalidades positivas necessariamente não
levam à ineficiência econômica.
Uma das formas de minimizar as falhas de
mercado geradas pela emissão de gases
poluentes seria através permissões transferíveis
para emissões. Tais permissões seriam
negociadas entre as empresas que emitem
poluentes, ou seja, poderiam ser compradas e
vendidas.

42. Considerando uma aplicação inicial de R$150.000 por
3 anos no mercado na atividade industrial e produziu
um valor futuro ou montante de R$180.000. Admitindo
que a taxa real de juro vigente seja de 6%a.a.. Marque
a alternativa que representa o Valor Presente Líquido
de tal aplicação.
A)
B)
C)
D)
E)

VPL = R$ 1.151,38
VPL = R$ 1.131,47
VPL = R$ 1.313,51
VPL = R$ 1.191,01
VPL = R$ 1.431,16

44. Organização surgida em 1944 durante a Conferência
de Bretton Woods para, inicialmente, atender as
necessidades de financiamento de reconstrução dos
países devastados pela Segunda Guerra Mundial.
Atualmente é uma fonte vital de assistência financeira
e técnica para países em desenvolvimento em todo o
mundo. Assinale a alternativa que se refere a tal
organização.
A)
B)
C)
D)
E)

Organização do Comércio Latino Americano
Banco Mundial
Organização Internacional do Trabalho
Organização
para
a
Cooperação
Desenvolvimento Econômico
Organização das Nações Unidas

e

45. Com base no Princípio do Benefício, quando se trata
de Princípios Gerais de Tributação, é correto afirmar
que:
A)

B)
C)

D)

E)

a obrigação da arrecadação do Estado deve ser a
redução
das
desigualdades
sociais
e
econômicas.
todos são iguais perante o Estado e devem
contribuir com os mesmos tributos e alíquotas.
os tributos devem ser os mesmos para todos,
fazendo distinção apenas quanto a alíquota a ser
aplicada, ou seja, pessoas de maior renda devem
contribuir menos.
situação deficitária representa a diferença entre
tudo que foi gasto pelo setor público e a
arrecadação tributária no exercício.
a distribuição mais justa do ônus tributário ocorre
quando o contribuinte recolhe ao Estado de
acordo com os serviços/produtos dele recebidos.
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46. Em se tratando da Teoria da Firma, marque a

48. Entre as principais funções do Banco Central do Brasil

alternativa
que
corresponde
corretamente
a
combinação “V” para Verdadeiro e “F” para falso para
as seguintes assertivas.

temos a de executor da política monetária e cambial,
supervisor do sistema financeiro, assessor econômico
do governo, entre outras. Nessa perspectiva, assinale
a alternativa incorreta.

( ) A função de produção demonstra a capacidade
máxima que uma firma pode alcançar
considerando uma combinação qualquer entre os
insumos.
( ) No longo prazo todos os insumos são
considerados variáveis e a taxa marginal de
substituição técnica representa a quantidade que
é possível reduzir um determinado insumo,
substituindo-o por outro de modo a aumentar a
produção
( ) Mapa de isoquantas é utilizado para apresentar,
graficamente, uma função de produção a partir de
diversas isoquantas.

A)

B)

C)

A sequência correta, de cima, para baixo, é:
D)
A)
B)
C)
D)
E)

V, V, V.
F, V, V.
V, F, V.
F, F, V.
F, F, F.

E)

47. Sobre Macroeconomia, é correto afirmar que:
A)

B)

C)

D)

E)

a macroeconomia estuda e acompanha o
desempenho da economia como um todo, entre
outros, a renda, o consumo e a análise da oferta
por parte das empresas.
acompanha o crescimento e o desenvolvimento
das economias nacionais através de variáveis
que afetam a oferta de um bem ou serviço.
tem como base a teoria da demanda, da oferta e
a teoria do equilíbrio geral e do bem-estar, bem
como as externalidades e os bens públicos.
a macroeconomia analisa os fatores econômicos
que modificam o comportamento do consumidor
e da empresa em mercados nos quais interagem.
que lida com temas e problemas importantes da
vida cotidiana, tais como as políticas que afetam
o consumo e o investimento, a taxa de câmbio,
as políticas fiscais e monetárias, taxa de juros ou
a dívida pública.

Passivo monetário e passivo não-monetário
compõem, juntos, o passivo do balanço de um
banco central.
Em síntese pode-se afirmar que a base
monetária é formada pela soma das reservas em
ouro e divisas, mais crédito ao sistema bancário e
os títulos, subtraindo-se, dessa soma, outras
contas.
Operações de mercado aberto constituem um
importante instrumento estabilizador que o banco
central dispõe; efetivado através da venda ou
compra de títulos do governo no mercado aberto.
Dessa maneira o banco central é capaz de
reduzir ou aumentar as reservas dos bancos.
Não é possível expandir a base monetária
através da expansão dos ativos do banco central
sem que ocorra variação nos passivos não
monetários.
A taxa de juros de referência (ou oficial) atua
como regulador da base monetária ao mesmo
tempo que influenciam o volume de créditos
concedidos aos bancos comerciais.

49. No que se refere à Contabilidade Social, é correto
afirmar que:
A)

B)

C)

D)

E)

é uma ciência que cuida da mensuração e
registro de um conjunto de variáveis e grandezas,
definidas pela Ciência Econômica, através uma
forma especial de estatística econômica.
não se ocupa em revelar a situação econômica
ou patrimonial dos diferentes tipos de agentes
que transacionam em determinado país em um
tempo específico, uma vez que estuda as
transações econômicas e não as situações.
a Contabilidade Social é derivada diretamente
dos sistemas convencionais de contabilidade,
tendo em vista que tratam das mesmas matérias
e possuem as mesmas bases metodológicas.
os sistemas utilizados pela contabilidade social
apresentam informações pormenorizadas e
exaustivamente analíticas.
os valores expressos pela contabilidade social
são apresentados em uma grande diferentes
unidades de medida, dada a sua inspiração
macroeconômica, não se restringindo a moeda
como unidade de conta.
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50. Considerando as Estruturas de Mercado, assinale a

D)

alternativa incorreta.
A)

B)

C)

D)

E)

Como hipóteses conhecidas no mercado em
concorrência perfeita tem-se: atomicidade,
homogeneidade,
mobilidade
de
firmas,
racionalidade, transparência de mercado, não
mobilidade
de
bens,
inexistência
de
externalidades, divisibilidade e mercado de
fatores de produção também em concorrência
perfeita.
As características do mercado monopolista são
uma única empresa ofertante/produtora do bem
ou serviço, a inexistência de produtos ou serviços
substitutos próximos e presença de barreiras à
que se constitua firmas concorrentes.
Em
uma
concorrência
monopolística,
a
diferenciação
de
produtos
dar-se-á,
principalmente, através de características físicas,
embalagens, promoção de vendas, manutenção
e atendimento pós-venda.
Em mercados oligopolistas é possível observar
duas formas de atuação das empresas, a saber:
quando existe guerra de preços ou quantidades
chama-se comportamento não cooperativo; ou
cartel, quando as empresas determinam cotas de
participação entre si e suas respectivas políticas
de preços.
O monopsônio e o oligopsônio são estruturas de
mercados
particulares,
frequentemente
observados na compra de fatores de produção.

E)

52. Sobre a economia brasileira, assinale a alternativa
incorreta.
A)

B)

C)

51. A história econômica brasileira recente é marcada por
diversos planos voltados à estabilização econômica.
Nessa perspectiva, assinale a alternativa correta.
A)

B)

C)

A eleição de Fernando Collor de Mello foi um
importante marco na história do Brasil na década
de 1990. Nos anos iniciais dessa década a
economia brasileira havia se recuperado da
estagnação dos anos de 1980, tendo crescido a
uma taxa média de aproximadamente 11,5% ente
1990 e 1994; enquanto conservava o desafio de
controlar sua inflação, que se mantinha a baixo,
mas muito próximo de 30% ao mês.
Fernando Collor de Mello, mesmo tendo sido
destituído do poder no final de 1992, havia
iniciado uma ruptura no modelo e nas práticas do
Governo Federal voltadas ao desenvolvimento
econômico, que até então tinham como base a
forte presença do Estado e a proteção tarifária.
Os planos econômicos Collor I e II permitiram o
controle da inflação, ainda que coma a perda,
temporária, da credibilidade da instituição da
poupança.

Com a posse de Itamar Franco (que fora VicePresidente de Collor), o Brasil resgatou sua
tradição de aumentar a presença do Estado na
economia e, com a instabilidade política
resultante do processo de transição, a inflação
que havia sido controlada voltou a subir
significativamente.
As principais estratégias de controle da inflação
do Plano Real foram a taxa de câmbio a
manutenção de níveis baixos de juros.

D)

E)

Entre os anos de 1968 e 1973 o Brasil viveu o
período denominado “Milagre”, marcado por
significativa taxa de crescimento da economia
baseada na política de substituição de
importações e por episódios de estímulos para
exportação.
As políticas voltadas ao modelo de substituição
de importações estabeleciam, em síntese, três
funções ao Estado, quais sejam: (1) promotor da
industrialização; (2) o de empreendedor sobre
“pontos estrangulados” da economia; e (3) gestor
dos recursos cambiais.
O modelo de industrialização implementado pelo
Brasil na segunda metade do século passado,
embora tenha sido importante ao seu
crescimento econômico com ganho de escala e
grande
transferência
de
tecnologia
em
segmentos de bens de capital; produziu, também,
problemas tais como endividamento do Estado e
pouco estímulo às exportações.
Com o segundo choque do petróleo e dos juros
internacionais motivaram setores a questionar, ao
final dos anos de 1970 e início de 1980, a
elevada participação do Estado e a tolerância e
convivência com elevadas taxas de inflação.
Se considerarmos o período de 1986 a 1991, a
crise financeira do Estado brasileiro foi agravada
por sucessivos planos econômicos fracassados
voltados ao controle da inflação, tais como Plano
Cruzado, Bresser Verão, Collor I e II.
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53. No âmbito da Contabilidade Nacional, assinale a

B)

alternativa incorreta.
A)

B)

C)

D)

E)

Em economia utiliza-se o termo investimento
bruto para indicar a compra de bens de capital
novos, pelas empresas, cujo objetivo seja ampliar
ou melhorar sua capacidade produtiva.
Investimento líquido representa a diferença entre
o investimento bruto e a depreciação ocorrida
sobre bens de capital importados (não nacionais)
em um período.
É correto afirmar que variações positivas de
estoque de uma economia acontece quando a
produção não foi totalmente vendida no período.
A Depreciação, contabilmente registrada como
despesa, representa ao desgaste parcial dos
bens de capital da economia em virtude sua
utilização em atividades produtivas.
Produto Nacional corresponde ao valor dos bens
e serviços finais, produzidos exclusivamente a
partir de fatores de produção de propriedade dos
residentes no país.

C)

D)

E)

54. Em se tratando de Dispêndio Público, sabemos que as
despesas de Custeio são aquelas realizadas para
manutenção de serviços públicos. Sobre classificação
dos gastos públicos assinale a alternativa incorreta.
A)

B)

C)

D)

E)

As Despesas de Capital são subdivididas em: i.
Investimentos; ii. Inversões Financeiras; e iii.
Transferências de Capital.
Auxílios para Obras Públicas, Auxílios para
Inversões Financeiras, Amortização da Dívida
Pública,
Auxílios
para
Equipamentos
e
Instalações; e Outras Contribuições fazem parte
das Transferências de Capital.
No item Investimentos, na Despesa de Capital
temos: Material Permanente; Equipamentos em
Regime de Programação Especial, Obras
Públicas e mais.
As Despesas Correntes são subdivididas em: i.
Despesas de Custeio; ii. Transferências
Correntes; e iii. Inversões financeiras.
Fazem parte das Inversões Financeiras:
Aquisição de Imóveis; Constituição de Fundos
Rotativos e Concessão de Empréstimos.

56. Em se tratando de Sistema Tributário e Finanças
Públicas, assinale a alternativa incorreta.
A)

B)

C)

55. O imposto de Renda e o Imposto sobre Propriedade
Territorial Urbana (IPTU) são exemplos de tributos
diretos, enquanto o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Circulação de
Mercadoria e Serviços (ICMS) são exemplos de
tributos indiretos. Sobre Fato Gerador, Base de
Cálculo e Alíquotas, é correto afirmar que:
A)

o Imposto de Importação tem como fato gerar a
entrada da mercadoria estrangeira no território
nacional e tem como base de cálculo o valor FOB
das mercadorias (free on board) e sua alíquota é
fixa.

o Imposto de Exportação tem como fato gerar a
saída dos produtos nacionais ou nacionalizados
para o exterior e sua base de cálculo é o valor
CIF (cost, insurance and freight) das mercadorias
e tem alíquota variável segundo o produto.
o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador
os Proventos de qualquer natureza com base
cálculo sobre a renda tributável devidamente
definida pela legislação, cuja alíquota é
regressiva à medida que a renda tributável
aumenta.
entre os fatos geradores do Imposto sobre
Operações
Financeiras
(IOF)
temos
as
operações de seguro e sua efetivação pela
emissão da apólice, com base de cálculo o valor
da operação e cuja alíquota é variável conforme o
prazo de vencimento e o tipo de operação.
entre os fatos geradores do Imposto sobre
Produtos
Industrializados
(IPI)
temos
a
arrematação de produtos industrializados quando
apreendidos e levados a leilão, que terá como
base de cálculo o valor da saída do produto do
estabelecimento industrial e sua alíquota será
variável conforme o grau de essencialidade do
produto.

D)

E)

O efeito-Tanzi é o nome dado a perda de
arrecadação por parte dos cofres públicos pelo
lapso de tempo entre o fato gerador e o seu
efetivo recolhimento, em economias com taxas
de inflação mantidas em níveis baixos.
Quando existe uma taxa significativa de inflação
e a tabela de alíquotas do Imposto de Renda não
sofre reajuste através de um índice que reflita,
adequadamente a perda do poder aquisitivo da
moeda, as famílias que tiverem seus salários
nominais aumentados sofrerão um aumento da
carga tributária em termos reais.
A Curva de Laffer demonstra a relação entre a
arrecadação tributária e as alíquotas marginais
dos impostos na economia, tal que, segundo o
economista americano Arthur B. Laffer, uma
redução dos impostos poderia aumentar, em
determinadas circunstâncias, a arrecadação, ao
invés de reduzir.
O total dos Dispêndios do Governo é decomposto
em três partes: i. Gastos em Geral; ii. Juros sobre
Dívida Interna e Externa; e iii. Atualização
Monetária sobre Dívidas Interna e Externa.
O Dispêndio do Governo pode ser financiado
através da tributação e outras receitas correntes
do governo, do aumento da base monetária e do
aumento das dívidas interna e externa.
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57. No que se referente ao Banco Central (Bacen) e sua

E)

atuação, assinale a alternativa incorreta.
A)

B)

C)

D)

E)

O Banco Central do Brasil ficou proibido de emitir
títulos próprios, as LBCs (Letras do Banco
Central) a partir da promulgação da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF – lei complementar
n° 101, de maio de 2000).
Entre as suas atribuições, o Banco Central
(Bacen) tem a obrigação de garantir que o valor
da moeda seja preservado a fim de conservar
seu poder de compra, sua capacidade de servir
como reserva de valor e sua função de meio de
troca.
Durante a crise econômica de 2008, a forte
redução dos compulsórios provocou o aumento
das operações compromissadas (títulos emitidos
pelo Tesouro que compõem a carteira do Banco
Central).
Quando a autoridade monetária deseja aumentar
ou reduzir bruscamente a liquidez do sistema
bancário, o método mais eficiente é o aumento ou
redução dos depósitos compulsórios.
A taxa implícita da dívida líquida do setor público
(também conhecida como custo médio da dívida
líquida) é resultado da razão entre o pagamento
de juros líquidos e a Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP).

58. Sobre Orçamento Público, assinale a alternativa

59. Sobre Finanças Públicas, assinale a alternativa
correta.
A)

B)

C)

D)

incorreta.
A)

B)

C)

D)

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é um
instrumento do Poder Executivo no qual se
define, anualmente, o percentual de recursos eu
pode ser remanejada por esse poder, segundo
suas próprias prioridades.
O Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias
(LDO)
foram
instrumentos
introduzidos pela Constituição Federal de 1988
visando aperfeiçoar e ampliar o controle
institucional da gestão fiscal.
Por determinação constitucional, o PPA (Plano
Plurianual), com horizonte fixo de quatro anos,
deve abranger todas as despesas de capital e
outras delas decorrentes, relativamente a todos
os setores da administração pública.
Em suas primeiras edições, o Plano Plurianual
(PPA) demonstrou-se demasiado complexo e
determinista, estimando valores que seriam
gastos nas ações orçamentárias para cada um
dos quatro anos, o que dificultava sua
capacidade indutora de alocação dos gastos
públicos o médio prazo.

O Quadro de Despesas de Médio Prazo (QDMP)
é um importante instrumento de planificação com
horizonte de tempo, em média, de três ou quatro
anos, com revisão anual, que tem entre seus
objetivos o de condicionar decisões que serão
tomadas no tempo presente, mas que poderão
comprometer o espaço fiscal nos exercícios
subsequentes.

E)

Atualmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) é referência e principal fonte
sobre a situação fiscal do país, ficando o Banco
Central com fonte alternativa posto que sua
divulgação ocorre com significativa defasagem.
O regime de caixa indica que as despesas são
consideradas nas estatísticas com tendo ocorrido
no momento (período) em que são de fato pagas;
enquanto que o regime de competência está
associado ao período em que a despesa foi
gerada (mesmo que não tenha sido ainda paga).
O resultado fiscal é, por excelência, apurado pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), através do qual os economistas e
analistas interpretam tal resultado e se conhecem
as denominadas Necessidades de Financiamento
do Setor Público (NFSP).
As Necessidades de Financiamento do Setor
Público (NFSP) indicam à variação do
endividamento do setor público financeiro junto
ao Fundo Monetário Internacional (FMI), através
de empréstimos contraídos pelo país.
As principais vantagens da utilização do critério
“Necessidades de Financiamento do Setor
Público” (NFSP) em relação a situação fiscal do
país, se deve ao fato de sua trivial
operacionalização na contabilidade pública, ao
mesmo tempo que sua técnica permite captar
todos os elementos que afetam a situação
patrimonial do setor público.
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60. Sobre o Plano Nacional de Assistência Estudantil

D)

(PNAES), assinale a alternativa incorreta.
A)

B)

C)

D)

E)

O PNAES oferece assistência à alimentação e
moradia estudantil, saúde e inclusão digital,
esporte e cultura, apoio pedagógico e creche,
através das próprias instituições de ensino, que
serão responsáveis pela acompanhamento e
avaliação do desenvolvimento do programa.
É de responsabilidade da instituição federal de
ensino superior a definição de critérios e
metodologia de alunos de graduação a serem
beneficiados.
Criado em 2008 com investimentos superiores a
R$ 125 milhões, tem por principal objetivo,
melhorar as condições de concorrência para o
ingresso
dos
estudantes,
com
perfil
socioeconômico específico, nas Universidades
Federais de todo país.
De acordo com o Decreto N° 7.234 de 19 de julho
de 2010 o PNAES deverá ser implementado de
maneira que articule as atividades de ensino,
extensão e pesquisa, para atender os alunos
regularmente matriculados nos cursos de
graduação presencial das instituições federais de
ensino superior.
As instituições federais de ensino superior
deverão prestar todas as informações sobre a
implementação do PNAES, conforme solicitações
do Ministério da Educação.

E)

62. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP, dispõe de
diversos dados e informações importantes ao
planejamento estratégico das Instituições Federais de
Ensino Superior. Sobre o INEP, é incorreto afirmar
que:
A)

B)

61. Referente aos indicadores de desempenho da
educação superior, é incorreto afirmar que:
A)

B)

C)

os resultados oficiais dos Indicadores de
Qualidade da Educação Superior serão
divulgados pelo Inep – Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais e são
considerados estatísticas não oficiais da
educação superior, sendo possível realizar, a
qualquer tempo, alteração nos dados em
decorrência de solicitação da instituição de
educação superior.
o Inep – Instituto de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira estabelece prazo de
10 dias corridos para que as Instituições de
Ensino Superior (IEs) se manifestem sobre os
insumos de cálculo dos Indicadores de Qualidade
da Educação Superior, através de Sistema
Eletrônico Institucional determinado pelo próprio
Inep.
foi através da portaria N° 586 de 9 de julho de
2019 que o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP
estabeleceu os Indicadores de Qualidade da
Educação Superior para o ano de 2018.

para realização do cálculo do IDD, Enad, IGC e
CPC,
serão
utilizados
insumos,
não
respectivamente, do Exame Nacional do Ensino
Médio, Censo da Educação Superior, Avaliação
dos programas de pós-graduação strictu sensu
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior, o Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes, conforme previstos
na Portaria INEP N° 586/2019.
no Brasil são utilizados os seguintes Indicadores
de Qualidade da Educação Superior: i. indicador
da diferença entre os desempenhos observado e
esperado – IDD; ii. Conceito Enad; iii. IGC –
Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição; e
iv. Conceito Preliminar de Curso – CPC.

C)

D)

E)

tem por finalidade, subsidiar a formulação de
políticas para a área de educação, através da
elaboração de diagnósticos e pesquisas,
apresentando recomendações decorrentes dos
indicadores e de avaliações da educação básica
e superior.
deve, o Inep, apoiar todos os Estados, Municípios
e o Distrito Federal para o desenvolvimento de
projetos e sistemas de estatísticas e de avaliação
educacional.
o Instituto é responsável por promover a
disseminação das estatísticas, indicadores e
resultados das avaliações, dos estudos, da
documentação e dos produtos de seus sistemas
de informação.
que fora o Ministério da Economia, através do
Decreto N° 6.317 de 20 dezembro de 2007 que
aprovou a Estrutura Regimental do Instituto de
Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, assim
transformando-o em Autarquia Federal.
apoiar o desenvolvimento e a capacitação de
recursos humanos necessários ao fortalecimento
de competências em avaliações e em
informações educacionais em todo Brasil.
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63. A Organização Mundial do Comércio – OMC, foi criada
através do acordo de Marraquexe em substituição ao
Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Sobre a
OMC, é incorreto afirmar que:
A)

B)

C)

D)

E)

a OMC herdou do GATT diversos princípios
adotados na regulamentação multilateral do
comércio, entre os quais: o da nação-maisfavorecida e o do tratamento nacional.
segundo o princípio da Transparência da OMC,
seus membros devem tornar públicos às leis,
regulamentos e decisões de aplicação geral
relacionados a comércio internacional.
a Conferência Ministerial, o Conselho Geral e o
Conselho para o Comércio de Bens estão entre
os diversos órgãos que compõem a OMC.
o princípio básico da OMC é chamado de
Discriminação, de modo que um país não é
obrigado a estender aos demais membros
qualquer vantagem ou privilégio concedido a um
dos membros, estabelecendo segurança jurídica
aos acordos estabelecidos entre as partes.
a OMC já realizou 11 Conferências Ministeriais
conforme a seguir: Singapura (1996); Genebra
(1998); Seattle (1999); Doha (2001); Cancun
(2003); Hong Kong (2005); Genebra (2009 e
2011); Bali (2013), Nairóbi (2015) e Buenos Aires
(2017).

64. Sobre o Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD, é incorreto afirmar que:
A)

B)

C)

D)

E)

faz parte do Grupo Banco Mundial, junto com
outras 5 instituições a saber: A Associação
Internacional de Desenvolvimento – IDA; O
Centro Internacional para Arbitragem de Disputas
sobre Investimentos – ICSID; A Agência
Multilateral de Garantia de Investimentos – MIGA;
A Corporação Financeira Internacional – IFC; e a
OMC – Organização Mundial do Comércio.
é
uma
cooperativa
internacional
de
desenvolvimento, atualmente com 189 países
membros, fundada em 1944 para ajudar, em
princípio, na reconstrução da Europa pós
Segunda Guerra Mundial.
o BIRD pode fornecer recursos financeiros e
aconselhamento técnico estratégico importantes
para Governos com vistas, entre outras coisas,
ao aumento do investimento privado e promoção
de inovação.
entre as principais preocupações do BIRD
encontra-se a redução sustentável da pobreza
em países de baixa renda média, ainda que se
voltem ao apoio para países que estão em
situação de conflito e fragilidade.
as ações do BIRD em todo mundo, desde 1946,
já concederam mais de US $ 500 bilhões em
empréstimos para ações de combate à pobreza.
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