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O candidato receberá do fiscal:
o Um caderno de questões contendo 50 (cinqüenta)
questões objetivas de múltipla escolha com cinco (05)
alternativas e uma única correta.
o Após 1 (uma) hora, um cartão de respostas
personalizado.
É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do
cargo informado nesta capa de prova corresponde ao nome do
cargo informado no ato da inscrição.
Ao início da prova, verifique, no caderno de questões, se a
quantidade e a numeração das questões estão corretas.
Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer essa prova. Faça-a
com tranqüilidade, mas controle o seu tempo. Esse tempo inclui
a marcação do cartão de respostas.
Não será permitido ao candidato copiar os assinalamentos
feitos no cartão de respostas.
Não será permitido ao candidato retirar-se da sala de prova
antes de decorrida 1 (uma) hora do início dessa.
O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato
após decorridos 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da
prova.
O cartão de respostas NÃO poderá ser dobrado, amassado,
rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas.
A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de
respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul
(preferencialmente) ou preta, o espaço a ela correspondente,
conforme exemplo a seguir:

Os três (03) últimos candidatos de cada sala somente poderão
retirar-se do local simultaneamente.
Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença
do fiscal de sala.

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1
01
02
03
04

Oh! Eu quero viver, beber perfumes
Na flor silvestre, que embalsama os ares;
Ver minh’alma adejar pelo infinito,
Qual branca vela na amplidão dos mares.

4) Predominam nos textos 1 e 2 as seguintes
funções da linguagem:
(A) metalinguística e fática
(B) poética e emotiva
(C) referencial e conativa
(D) conativa e metalinguística
(E) fática e conativa
Eloquência singular

Castro Alves, “Mocidade e Morte”, in Espumas
Flutuantes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar.

Texto 2
01
02
03
04

Quero beber! Cantar asneiras
No esto brutal das bebedeiras
Que tudo emborca e faz em caco...
Evoé Baco!

Manuel Bandeira, “Bacanal”, in Carnaval.
São Paulo: José Olympio, 1987.

1) Podemos afirmar que o poema de Manuel
Bandeira estabelece relação intertextual com o
poema de Castro Alves por:
(A) referência explícita no primeiro verso
(B) alusão à temática saudosista
(C) falta de criatividade
(D) ausência de recursos temáticos e estruturais
(E) negação da forma, já que Manuel Bandeira
escreve seu texto em prosa.
2) O sujeito da oração “Quero beber!”
(texto 2, verso 1) é:
(A) indeterminado
(B) determinado “eu”
(C) oculto “ele”
(D) oculto “eu”
(E) inexistente
3) Na expressão “(...) beber perfumes” (texto 1,
verso 1), a palavra destacada exerce a função
sintática de:
(A) sujeito
(B) objeto direto
(C) objeto indireto
(D) adjunto adnominal
(E) complemento nominal
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Mal iniciara seu discurso, o deputado
embatucou:
- Senhor presidente: não sou daqueles
que...
O verbo ia para o singular ou para o
plural? Tudo indicava o plural. N o
entanto podia perfeitamente ser o
singular.
- Não sou daqueles que...
Não sou daqueles que recusam...
No plural soava melhor. Mas era
preciso precaver-se contra essas
armadilhas da linguagem - que
recusa? - ele que tão facilmente
c a í a nelas, e era logo massacrado
com um aparte. Não sou daqueles
que... Resolveu ganhar tempo:
-... embora perfeitamente cônscio
das minhas altas responsabilidades,
como representante do povo nesta
Casa, não sou...
Daqueles
que
recusa,
evidentemente. Como é que podia
t e r pensado no plural? Era um
desses casos que os gramáticos
registram nas suas questiúnculas de
português: ia para o singular, não
tinha dúvida. Idiotismo de linguagem,
devia ser.
-... daqueles que, em momentos
de extrema gravidade, como este
que o Brasil atravessa...
Safara-se
porque
nem
se
lembrava do verbo que pretendia
usar:
- Não sou daqueles que...
[...]
SABINO, Fernando. Para gostar de ler. São
Paulo: Ática, 1979. v. 4, p. 35-6

5) Na oração, “Não sou daqueles que...” (linha
36), a forma verbal que completa corretamente a
oração é:
(A) recusam
(B) recusais
(C) recusas
(D) recuso
(E) recusamos
6) O vocábulo questiúncula (linha 26), do ponto
de vista de sua formação, é:
(A) primitivo
(B) composto por aglutinação
(C) derivado sufixal
(D) parassintético
(E) derivado prefixal
7) A alternativa que associa corretamente a
palavra à regra que justifica sua acentuação
gráfica é:
(A) cônscio: paroxítona terminada em -a
(B) gramáticos: proparoxítona
(C) dúvida: paroxítona terminada em -a
(D) caía: ditongo -ía
(E) português: paroxítona terminada em -e
8) “Mal iniciara o seu discurso, o deputado
embatucou” (linha 01). A oração destacada é:
(A) subordinada adverbial temporal
(B) subordinada adverbial causal
(C) subordinada adverbial concessiva
(D) subordinada adverbial final
(E) subordinada adverbial comparativa
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de seu faturamento de venda “livre”
de seus produtos - isto é, das
vendas
realizadas
sem
receita
médica.
Diante
desse
quadro,
o
m é d i c o tem o dever de alertar a
população para os perigos ocultos
em
cada
remédio,
sem
que,
necessariamente, faça junto com
essas advertências uma sugestão
para
que
os
entusiastas
da
automedicação passem a gastar
mais
em
consultas
médicas.
A c r e d i t o que a maioria das pessoas
se automedica por sugestões de
amigos, leitura, fascinação pelo
mundo
maravilhoso
das
drogas
“novas” ou simplesmente para tentar
manter a juventude. Qualquer que
seja a causa, os resultados podem
ser danosos.
Geraldo Medeiros. Veja. Dezembro,
1985

9) Observe as afirmações que se seguem.
I As vendas efetuadas sem receita médica
contrariam a ambição dos profissionais no
sentido se atraírem as pessoas para as consultas
médicas.
II A indústria de material bélico nacional
ultrapassa quantitativa e qualitativamente a
indústria farmacêutica.
III O desejo de conservação da juventude pode
levar as pessoas a recorrerem ao processo de
automedicação

As questões 9 e 10 referem-se ao texto abaixo:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Os
leigos
sempre
se
medicaram por conta própria, já que
de médico e louco todos temos um
pouco, mas esse problema jamais
adquiriu contornos tão preocupantes
no
Brasil
como
atualmente.
Q u a l q u e r farmácia conta hoje com
um arsenal de armas de guerra para
combater doenças de fazer inveja à
própria indústria de material bélico
nacional. Cerca de quarenta por
cento das vendas realizadas pelas
farmácias nas metrópoles brasileiras
destinam-se a pessoas que se
automedicam.
A
indústria
farmacêutica de menos porte e
importância retira oitenta por cento

Está de acordo com o texto o que se afirma
somente em
(A) I
(B) II
(C) III
(D) I e II
(E) I e III
10) Na linha 14, o pronome relativo que (que se
automedicam) é um elemento de coesão que
retoma:
(A) vendas
(B) farmácias
(C) metrópoles brasileiras
(D) doenças
(E) pessoas

14) Um dos serviços básicos da Internet é o email, que é abreviação para eletronic mail
(correio eletrônico). Este serviço promove:

INFORMÁTICA BÁSICA
11) Observe a planilha na figura a seguir:

(A) o endereçamento de sites e criação de
páginas html
(B) a entrega e recebimento de mensagens
eletrônicas
(C) a criação de documentos e geração de banco
de dados
(D) o gerenciamento de planilhas eletrônicas e
slides
(E) o gerenciamento de documentos e banco de
dados
15) Observe as afirmações a seguir:
O valor do cálculo resultante
apresentada na célula D4 é:

da

fórmula

(A) 10
(B) 0
(C) 20
(D) 25
(E) 15
12) Os links para sites e páginas Web visitados
em dias e semanas anteriores são visualizados,
através do Internet Explorer, clicando-se no
botão de:
(A) Histórico
(B) Voltar
(C) Pesquisar
(D) Ir para
(E) Atualizar

(I) Firewall é o termo usado para referir-se aos emails não solicitados, que geralmente são
enviados para um grande número de pessoas.
(II) Adware (Advertising software) é um tipo de
software
especificamente
projetado
para
apresentar propagandas, seja através de um
browser, seja através de algum outro programa
instalado em um computador.
(III) Spyware, por sua vez, é o termo utilizado
para se referir a uma grande categoria de
software que tem o objetivo de monitorar
atividades de um sistema e enviar as
informações coletadas para terceiros.
(IV) Um Spam funciona como um filtro que
controla todas as comunicações que passam de
uma rede a outra. Seu objetivo é permitir somente a
transmissão e a recepção de dados autorizados.
Estão corretas:

13) A respeito de vírus de computador, é
INCORRETO afirmar que:

(A) é capaz de fazer cópias de si mesmo
(B) pode capturar informações contidas num
computador
(C) é um programa malicioso que pode infectar
informações contidas num cd-rom
(D) consiste em um software ou grupo de
pequenos softwares criados para causar algum
dano ao computador infectado, como apagar
dados ou alterar o funcionamento normal da
máquina
(E) pode atingir em poucos minutos milhares de
computadores em todo mundo, através da
Internet

(A) apenas as opções I e IV
(B) as opções I, II e IV
(C) as opções I, II e III
(D) todas as opções
(E) apenas as opções II e III

16) O ícone
é um atalho encontrado na barra
de ferramentas de muitos aplicativos do Microsoft
Windows e nos softwares do pacote Office. Sua
funcionalidade refere-se à operação de ________
uma determinada seleção (texto, objeto, figura, etc.).
O termo da informática que preenche corretamente a
lacuna é:
(A) FORMATAR
(B) COPIAR
(C) RECORTAR
(D) COLAR
(E) SALVAR

17) O formato padrão dos arquivos gerados pelo
aplicativo Power Point da Microsoft até a versão
2003 é:
(A) ppt
(B) doc
(C) xls
(D) docx
(E) txt
18) Cópias de segurança são operações para
restaurações ou recuperações de arquivos que
foram perdidos em caso de defeito no disco
rígido do computador. Essas cópias de
segurança são feitas a partir de programas:
(A) desfragmentadores de disco
(B) agendadores de tarefa
(C) de Backup
(D) compiladores
(E) anti-vírus
19) A recuperação de um arquivo excluído no
ambiente Microsoft Windows pode ser feita
através:
(A) da tecla ESC
(B) do ícone da LIXEIRA
(C) do atalho CTRL+X
(D) do atalho ALT+Z
(E) do atalho ALT+F4
20) A operação de transferência de um arquivo
que está em um servidor da Internet para o
computador de um usuário é denominada:
(A) upload
(B) release
(C) chat
(D) download
(E) link

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Considerando o leque de medidas adotadas pelo
Governo Collor com o objetivo de inserir o país na
economia globalizada, indique a alternativa FALSA:
(A) Eliminação de incentivos fiscais às
exportações, agricultura e setor de informática
(B) Liberação do câmbio
(C) Instituição das privatizações
(D) Ampliação das linhas de financiamento às
exportações
(E) Declínio das tarifas médias de importação

22) Considerando os diversos papéis adotados
pelo Estado brasileiro, é verdadeiro afirmar:
(A) A reforma do sistema financeiro de 1964 e a
concessão de crédito subsidiado nos anos 1970
são exemplos de função estabilizadora
(B) A adoção de controles cambiais e a proteção
à indústria nacional adotadas durante as
décadas de 1950 e 1960 foram exemplos de
função regulatória
(C) A forte presença do Estado nas atividades
produtivas através das estatais é um exemplo de
função distributiva
(D) O controle das taxas de juros representa uma
medida alocativa
(E) A criação de agências de fomento ao
desenvolvimento regional é um exemplo de
função regulatória
23) Em dezembro de 1993 e após o fracasso do
Plano Collor, Fernando Henrique Cardoso, então
ministro da Fazenda, propôs um novo programa
de estabilização que pretendia evitar alguns dos
fracassos dos planos anteriores. Foram medidas
adotadas:
(A) Ajuste fiscal, com um aumento geral de
impostos de 5%, direcionamento de 15% da
arrecadação para o Fundo Social de Emergência
e corte nos investimentos públicos
(B) Criação de um novo sistema de indexação
compulsório, a Unidade Real de Valor, que
estava vinculada exclusivamente ao dólar, com
variação diária
(C) Introdução do Real em 1° de julho de 1994,
com paridade unitária em relação à URV e taxa
de conversão de CR$ 3.750,00 em relação ao
dólar
(D) Estímulo à diminuição do consumo e
congelamento de preços
(E) Adoção de uma política monetária restritiva,
com redução dos prazos de financiamento às
exportações e limitação da expansão da base
monetária, apesar das baixas taxas de juros
praticadas

24) Sobre o Plano Plurianual, é correto afirmar:
(A) Estabelece, para o país como um todo, as
diretrizes, os objetivos e as metas da
administração pública federal
(B) Nele devem constar as metas e prioridades
(C) O Presidente da República governa o país,
durante o primeiro ano de mandato, com o PPA
aprovado por seu antecessor para cada ano de
governo
(D) Qualquer investimento considerado relevante
sob a ótica econômica, somente poderá ser
iniciado se estiver contemplado no PPA, mesmo
que tenha de ser executado integralmente dentro
de um mesmo exercício financeiro
(E) É doutrinariamente conhecido como o
planejamento operacional de médio prazo da
administração pública brasileira
25) Com relação à Lei Orçamentária Anual, é
FALSO afirmar:
(A) Pode-se conceituar orçamento como um ato
em que se estabelece a previsão de receitas e
fixação de despesas para um determinado
período, autorizado pelo Legislativo através de
Lei e de execução obrigatória para todos os
poderes do Estado
(B) O orçamento deve ser elaborado e autorizado
para um exercício financeiro, coincidente com o
ano civil
(C) O objetivo do orçamento público é a
realização do controle da arrecadação de
receitas e dos gastos do poder público
(D) De acordo com a Lei 4.320/64, a LOA
conterá a discriminação financeira da receita e
despesa, de forma a evidenciar a política
econômico-financeira e o programa de governo,
obedecidos
os
princípios
de
unidade,
universalidade e anualidade
(E) Entendendo o Poder Legislativo que a receita
prevista estimada pelo Poder Executivo pode ser
diferente,
poderá
reestimá-la,
independentemente de comprovação de erro ou
omissão de ordem técnica ou legal

26) Na elaboração e análise de projetos, a etapa
de Estudo de Mercado é fundamental para a
determinação da capacidade da economia para
absorver o produto/serviço em estudo. Sobre
esta fase, é FALSO afirmar:
(A) Deve-se caracterizar o perfil dos
consumidores, quanto aos limites geográficos,
nível de renda, sexo, faixa etária, setor produtivo
em que está inserido, etc.
(B) É necessário identificar claramente o
produto/serviço,
sua
utilidade,
seus
complementares e substitutos disponíveis, bem
como sua vida útil, independentemente dos seus
coeficientes de elasticidade
(C) É necessário dimensionar a demanda e a
oferta do produto/serviço a partir de uma série
histórica, projetar a sua tendência futura e
identificar a existência de demanda reprimida
(D) É imprescindível levantar o perfil dos
concorrentes nacionais e estrangeiros, sua
capacidade produtiva e margem de capacidade
ociosa
(E) Deve-se considerar as informações
referentes à política econômica do governo e de
outros países para o produto
27) Com a entrada da China na OMC, o Brasil
ampliou as vendas de suco de laranja, açúcar e
carnes. Assinale então, a que tipos de barreiras
ao comércio internacional estavam sujeitos os
referidos produtos, respectivamente:
(A) Dumping, barreiras tarifárias e barreiras
ecológicas
(B) Subsídios, cotas de importação e dumping
(C) Barreiras tarifárias, cotas de importação e
barreiras sanitárias
(D) Barreiras sanitárias, barreiras quantitativas e
subsídios
(E) Barreiras técnicas, restrições quantitativas e
barreiras políticas

28) Considerando o quadro de coeficientes
técnicos de produção abaixo, assinale a opção
verdadeira:
PAÍS
Brasil
Estados Unidos

AÇO
(H/T)
2
5

SUCO DE
LARANJA
(H/T)
3
4

(A) Os Estados Unidos detêm menor
desvantagem em aço que em suco de laranja
(B) O Brasil possui maior vantagem em suco de
laranja que em aço
(C) O Brasil deverá produzir suco de laranja
(D) Os Estados Unidos deverão produzir aço
(E) O Brasil possui vantagens absolutas em aço
e suco de laranja
29) Analise as afirmações abaixo e indique a
opção verdadeira:
(A) No regime de bandas cambiais, o Banco
Central fixa os limites superior e inferior, dentro
dos quais a taxa de câmbio pode flutuar
(B) O câmbio fixo não sofre nenhuma alteração,
enquanto o câmbio flutuante se altera de acordo
com a política econômica do Governo
(C) O câmbio fixo não sofre nenhuma alteração,
enquanto o câmbio flutuante se altera de acordo
com as flutuações do mercado cambial
(D) No regime de flutuação suja, o Governo
interfere na taxa de câmbio, vendendo divisas
quando seu objetivo é que a taxa de câmbio
suba
(E) No regime de flutuação suja, o Governo
interfere na taxa de câmbio, comprando divisas
quando seu objetivo é que a taxa de câmbio caia
30) A perícia econômica deve ser inteiramente
baseada em documentos comprobatórios, sendo,
inclusive, regra técnica a não-certificação sem a
existência de documentos que suportem o
registro escritural. Sobre as provas documentais,
é correto afirmar:
(A) Fazem a mesma prova que os originais as
certidões textuais de qualquer peça dos autos,
do protocolo das audiências ou de outro livro a
cargo do escrivão, sendo exclusivamente
extraídas por ele
(B)
O documento feito por oficial público
incompetente ou sem a observância das
formalidades legais, mesmo sendo subscrito
pelas partes, não tem a mesma eficácia
probatória do documento particular

(C) Reputa-se autor do documento particular,
exclusivamente: aquele que o fez e o assinou e
aquele por conta de quem foi feito, estando
assinado
(D) O documento público faz prova não só da sua
formação, mas também dos fatos que o escrivão,
o tabelião ou o funcionário declararem que
ocorreram em sua presença
(E) O telegrama, o radiograma ou qualquer outro
meio de transmissão não têm a mesma força
probatória do documento particular
31) Uma empresa em um mercado perfeitamente
competitivo não estará hábil a:
(A) Deixar a indústria caso ela queira
(B) Obter informações sobre os preços de
mercado
(C) Cobrar o preço que bem desejar
(D) Ter os produtos homogêneos
(E) Sempre ter lucro econômico
32) Se uma empresa opera em um mercado de
concorrência perfeita, a curva de demanda com a
qual ela se defronta é:
(A) horizontal, isto é, perfeitamente inelástica
(B) vertical, isto é, perfeitamente inelástica
(C) vertical, isto é, perfeitamente elástica
(D) horizontal, isto é, perfeitamente elástica
(E) negativamente inclinada e com baixa
elasticidade-preço
33) O monopólio é uma estrutura de mercado
caracterizada por um:
(A) único produtor/vendedor de um determinado
produto e poder de influenciar o preço
(B) único produtor/vendedor de um determinado
produto e tomador de preço
(C) único produtor/vendedor de um determinado
produto e mobilidade de fatores de produção
(D) único produtor/vendedor de um determinado
produto e uso de estratégias de acordo com a
reação dos concorrentes
(E) único produtor/vendedor de um determinado
produto e poder de mercado ilimitado

34) O oligopólio é uma estrutura de mercado
caracterizada pelo seguinte:
(A) algumas empresas competem entre si;
inexistência barreiras à entrada; as estratégias
empresariais consideram a reação dos
concorrentes;
produtos
homogêneos
e
diferenciados
(B) algumas empresas competem entre si;
existência barreiras à entrada; as estratégias
empresariais consideram a reação dos
concorrentes;
produtos
homogêneos
e
diferenciados
(C) algumas empresas competem entre si;
existência barreiras à entrada; as estratégias
empresariais consideram a reação dos
concorrentes e produtos diferenciados
(D) algumas empresas competem entre si;
existência barreiras à entrada; as estratégias
empresariais consideram a reação dos
concorrentes e produtos homogêneos
(E) algumas empresas competem entre si; as
estratégias empresariais não consideram a
reação dos concorrentes; produtos homogêneos
e diferenciados
35)
Em
relação
às
necessidades
de
financiamento do setor público, conceito
operacional, uma das afirmativas a seguir é
FALSA. Identifique-a:
(A) é o déficit primário acrescido dos juros reais
da dívida passada
(B) é o déficit total ou nominal, excluindo a
correção monetária e cambial
(C) são os gastos públicos correntes, deduzida a
receita fiscal corrente e acrescidos os juros reais
(D) é considerada a medida mais adequada para refletir
as necessidades reais de financiamento do setor público
(E) é o fluxo líquido de novos financiamentos,
obtidos ao longo de um ano pelo setor público
não financeiro em suas várias esferas: União,
governos estaduais e municipais, empresas
estatais e Previdência Social
36) As funções econômicas do Setor Público são:
(A) alocativa, distributiva, estabilizadora
neutralidade
(B) alocativa, distributiva, estabilizadora
financiamento
(C) alocativa, distributiva, estabilizadora
crescimento econômico
(D) alocativa, distributiva, arrecadadora
crescimento econômico
(E)
alocativa,
distributiva,
tributação
privatização

e
e
e
e
e

37) Em relação ao modelo de crescimento de
Harrod-Domar, uma das afirmativas a seguir é
FALSA. Identifique-a:
(A) o modelo considera que o desenvolvimento
econômico é um processo gradual, descontínuo
e equilibrado, e suas variáveis básicas são a taxa
de investimento, a taxa de poupança e a relação
produto-capital
(B) o modelo considera que o desenvolvimento
econômico é um processo gradual, contínuo e
equilibrado, e suas variáveis básicas são a taxa
de investimento, a taxa de poupança e a relação
produto-capital
(C) o modelo é muito utilizado em planejamento
econômico, mas apresenta dificuldade de
agregação, não permitindo estudar questões
estruturais e regionais de cada país
(D) o modelo é muito utilizado em planejamento
econômico, mas apresenta uma contradição
básica, conhecida como “equilíbrio em fio de
navalha”
(E) o modelo é muito utilizado em planejamento
econômico e indica que se um país sair da
trajetória de equilíbrio de longo prazo, ele não
consegue voltar mais para trajetória do
crescimento equilibrado
38) O Plano Real (1993/1994) indicou para
recuperação das finanças públicas uma ampla
reorganização do setor público e de suas
relações com a economia privada, incluindo:
(A) corte e maior eficiência de gastos;
recuperação da receita tributária; fim da
inadimplência de Estados e Municípios em
relação às dívidas com a União; controle e rígida
fiscalização dos bancos estaduais; e instar o
Ministério Público para que conclua o mais
rápido possível as centenas de processos por
sonegação
já
remetidos
pela
Receita,
apresentando denúncia nos casos em que se
configurar crime
(B) corte e maior eficiência de gastos; promoção,
em conjunto com os Estados, de campanhas de
conscientização do consumidor /contribuinte
contra a sonegação; redução das transferências
não constitucionais de recursos do orçamento
federal; controle e rígida fiscalização dos bancos
estaduais; saneamento dos bancos federais; e
privatização

(C) corte e maior eficiência de gastos; fim da
inadimplência de Estados e Municípios em
relação às dívidas com a União; controle e rígida
fiscalização dos bancos estaduais; saneamento
dos bancos federais; simplificação e aceleração
do processo de venda das pequenas
participações do governo em empresas, que
estão concentradas no Banco do Brasil e no
BNDES
(D) corte e maior eficiência de gastos;
recuperação da receita tributária; fim da
inadimplência de Estados e Municípios em
relação às dívidas com a União; controle e rígida
fiscalização dos bancos estaduais; saneamento
dos bancos federais; e privatização
(E) corte e maior eficiência de gastos;
recuperação da receita tributária; fim da
inadimplência de Estados e Municípios em
relação às dívidas com a União; controle e rígida
fiscalização dos bancos estaduais; saneamento
dos bancos federais; privatização e abertura do
comércio exterior brasileiro
39) O Programa de Estabilização Econômica ou
Plano Real (1993/1994), como também tem sido
chamado, foi concebido e implementado em três
etapas:
(A) o estabelecimento do equilíbrio das contas do
Governo, com o objetivo de eliminar a principal
causa da inflação brasileira; a criação de um
padrão estável de valor que denominamos
Unidade de Valor - URV; e congelamento de
preços
(B)
ações
de
desregulamentação
para
modernizar a economia; a criação de um padrão
estável de valor que denominamos Unidade de
Valor - URV; e a emissão desse padrão de valor
como uma nova moeda nacional de poder
aquisitivo estável - o Real
(C) adoção da URV nas transações entre
empresas; paridade cambial a ser obedecida de
US$ 1.00 = R$1.00, por tempo indeterminado; e
congelamento de preços e salários
(D) preservação o equilíbrio econômicofinanceiro das empresas públicas, sem ferir o
princípio da neutralidade da conversão do ponto
de vista do usuário final; adoção da URV nas
transações entre empresas; paridade cambial a
ser obedecida de US$ 1.00 = R$1.00, por tempo
indeterminado; e congelamento de preços e
salários

(E) o estabelecimento do equilíbrio das contas do
Governo, com o objetivo de eliminar a principal
causa da inflação brasileira; a criação de um
padrão estável de valor que denominamos
Unidade de Valor - URV; e a emissão desse
padrão de valor como uma nova moeda nacional
de poder aquisitivo estável - o Real
40) Em relação aos regimes cambiais, uma das
afirmativas a seguir é FALSA. Identifique-a:
(A) um dos importantes instrumentos utilizados
para controle da inflação tem sido a valorização
cambial para estimular a compra de produtos
importados, elevando a concorrência com os
nacionais, o que provoca uma pressão pela
queda dos preços internos
(B) as taxas fixas de câmbio independem da
oferta e demanda de divisas. Já as taxas de
câmbio flutuantes são determinadas pelo
mercado de divisas e a variação real da taxa de
câmbio depende da taxa de câmbio fixa, inflação
interna (preços domésticos) e inflação externa
(preços internacionais)
(C) as desvalorizações cambiais tendem a
estimular as exportações e a desestimular as
importações
(D) a política cambial adotada, na maioria dos
países, é chamada flutuação suja (dirty floating),
na qual é adotado o regime de câmbio flutuante,
com o mercado de divisas determinando a taxa
de câmbio, mas com intensa atuação do Banco
Central, na venda e compra, que procura mantêla em níveis relativamente estáveis
(E) a valorização cambial é um instrumento
adequado para controlar a inflação e possibilitar
melhoria de eficiência produtiva, mas representa
um custo tanto para o setor exportador, que
perde mercado pelo maior valor relativo de seu
produto, quanto para os setores protegidos que
passaram a sofrer concorrência dos importados
41) As instituições que compõem a estrutura do
sistema financeiro e comercial supranacionais
são:
(A) FMI, BIRD e OMC
(B) FMI, BID e OMC
(C) FMI, GATT e BIRD
(D) FMI, BIS e OMC
(E) FMI, BIRD e BID

42) O efeito de uma ação de política monetária
expansionista sobre o balanço de pagamentos
em um sistema de taxa de câmbio fixa consiste
em:
(A) piorar a balança comercial, mas melhorar o
balanço nas contas de capital
(B) piorar o balanço nas contas de capital e
melhorar a balança comercial
(C) piorar a balança comercial e o balanço nas
contas de capital
(D) melhorar a balança comercial e o balanço
nas contas de capital
(E) não provocar alteração na balança comercial
nem no balanço das contas de capital
43) Dentre as alternativas expostas abaixo,
assinale a função que não integrou a política do
Estado durante a implementação do processo de
Substituição de Importações?
(A) adequação do arcabouço institucional à
indústria
(B) geração de infra-estrutura básica
(C) fornecimento dos insumos básicos
(D) instituição de uma reforma tributária ampla
(E) captação e distribuição de poupança
44) Em um cenário de mobilidade perfeita do
capital e taxas de câmbio flexíveis, pode-se
afirmar que:
(A) a política monetária é ineficaz, enquanto a
política fiscal é altamente eficaz
(B) a política fiscal é completamente ineficaz,
enquanto a política monetária é altamente eficaz
(C) as políticas monetária e fiscal são eficazes
(D) a política monetária é menos eficaz do que a
política fiscal
(E) as políticas monetária e fiscal são ineficazes
45) O desenvolvimento econômico, enquanto
objetivo primário da política econômica, conforma
quatro objetivos secundários. Das proposições
abaixo, assinale a alternativa que contém uma
relação correta entre objetivo primário e secundário:
(A) desenvolvimento econômico/equilíbrio do
balanço de pagamentos
(B) desenvolvimento econômico/estabilidade
geral dos preços
(C) desenvolvimento econômico/manutenção de
níveis próximos do pleno emprego
(D) desenvolvimento econômico/redução dos
desequilíbrios regionais
(E) desenvolvimento econômico/manutenção de
adequada estabilidade política e de ordem institucional

46) Em geral, um projeto constitui-se das
seguintes etapas:
(A) estudos preliminares, anteprojeto, montagem
e execução
(B) anteprojeto, funcionamento normal, projeto
definitivo
(C) estudos preliminares, anteprojeto, projeto
definitivo,
montagem
e
execução
e
funcionamento normal
(D) anteprojeto, montagem e execução, projeto
final e funcionamento normal
(E) anteprojeto, estudos preliminares, montagem
e execução e projeto final
47) Assinale a alternativa que contém somente
custos fixos:
(A) salários (mão-de-obra indireta), salários
(mão-de-obra direta) e seguros
(B) salários (mão-de-obra indireta), juros sobre
empréstimos a longo prazo e depreciação
(C) aluguéis, juros sobre empréstimos de curto
prazo e gastos de manutenção
(D) depreciação, comissões sobre vendas e juros
sobre empréstimos a longo prazo
(E) aluguéis, juros sobre capital próprio e
serviços bancários
48) Para a mensuração da rentabilidade da
empresa ou do projeto, utilizam-se os seguintes
índices:
(A) índice de rentabilidade do investimento total,
índice de situação econômica e índice de rotação
de valores a receber
(B) índice operacional, índice de patrimônio
líquido e índice de situação econômico-financeira
de longo prazo
(C) índice de rentabilidade e índices de situação
econômico-financeira de curto e longo prazos
(D) índice de rentabilidade do investimento total,
índice de capacidade de pagamento e índice de
liquidez comum
(E) índice operacional, índice de patrimônio líquido e
índice de situação econômico-financeira de curto prazo
49) Das alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO
consiste em objetivo do Plano de Metas adotado no
governo Juscelino Kubitschek:
(A) infra-estrutura, com destaque para o transporte e energia
elétrica
(B) produção de bens intermediários
(C) estímulo ao setor de consumo durável
(D) incentivo ao setor de capital
(E) modernização da agricultura

50) As proposições expostas constituem-se em
objetivos do Plano de Ação Econômica do
Governo (PAEG), implementado pelo governo
Castelo Branco, EXCETO:
(A) acelerar o ritmo de desenvolvimento
econômico
(B) instituir a legislação trabalhista brasileira
(C) conter o processo inflacionário
(D) atenuar os desequilíbrios setoriais e regionais
(E)
aumentar
o
investimento
e
conseqüentemente o emprego e a correção de
desequilíbrios externos

