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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção�correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas

marcações, use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das

suas provas.

• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos

os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que

expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que

não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 3

A conservação e o uso sustentável da diversidade1

biológica — a enorme variedade de vida na Terra —
é essencial para o nosso desenvolvimento econômico e a
qualidade de vida de cada um de nós. A maioria das coisas4

que usamos no dia-a-dia — o que comemos e bebemos, o
material que usamos para construir nossas casas ou os
remédios de que precisamos para curar doenças — depende7

dela. Mas, hoje, o mundo está perdendo sua biodiversidade a
uma velocidade alarmante porque os nossos padrões de
desenvolvimento permanecem insustentáveis.10

Além disso, a globalização está deixando nossas
economias nacionais e regionais cada vez mais interligadas.
O que consumimos na Europa tem efeito sobre a floresta13

amazônica no Brasil. Precisamos, portanto, entender melhor
essas ligações e garantir que o nosso desenvolvimento
econômico e social conserve a biodiversidade, em vez de16

prejudicá-la.
Stavros Dimas. Em nome da biodiversidade. In:

Folha de S. Paulo, 26/3/2006 (com adaptações).
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Assinale a opção correta a respeito da organização das idéias no
texto.

A O desenvolvimento da argumentação sugere que o autor tem
uma posição contrária à globalização.

B Pelo emprego de verbos e pronomes no texto, o autor se inclui
na argumentação do texto, assim como inclui o leitor.

C Depreende-se da argumentação do texto a relação inevitável:
não é possível haver desenvolvimento econômico com
preservação ambiental.

D A idéia central em torno da qual se organiza a argumentação
do texto é a preservação da floresta amazônica.
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Assinale a opção correta a respeito das relações de coesão no

texto.

A O vocábulo “dela” (R.8) refere-se a “diversidade biológica”

(R.1-2).

B A expressão “sua biodiversidade” (R.8) refere-se a “variedade

de vida na Terra” (R.2).

C O vocábulo “disso” (R.11) refere-se a “padrões de

desenvolvimento” (R.9-10).

D O pronome em “prejudicá-la” (R.17) refere-se a “qualidade de

vida de cada um de nós” (R.4).
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Assinale a opção incorreta a respeito das relações de

concordância no texto.

A Na linha 3, o singular em “é” concorda com “essencial”.

B O singular em “depende” (R.7) concorda com “A maioria das

coisas” (R.4).

C Na linha 13, o singular em “tem” concorda com “Europa”.

D O singular em “conserve” (R.16) concorda com “nosso

desenvolvimento econômico e social” (R.15-16).
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Texto para as questões de 4 a 6

Não há dúvida: as terras indígenas são fundamentais1

para a proteção da floresta amazônica. A certeza é o resultado
de um estudo realizado, durante 18 meses, por cientistas e
técnicos da Coordenação das Organizações Indígenas da4

Amazônia Brasileira e uma ONG internacional. 
As terras indígenas exercem, na verdade, o papel de

barreiras contra a destruição da Amazônia, ajudando a7

preservar cerca de 3,5 milhões de hectares de florestas.
Porém, se não houver mais apoio para o manejo dessas terras,
essa poderosa ferramenta de proteção da biodiversidade10

amazônica não deve se sustentar por muito tempo.
Planeta, abr./2006 (com adaptações).
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De acordo com o texto, as “terras indígenas”

I fazem parte da Coordenação das Organizações Indígenas da
Amazônia Brasileira.

II constituem barreiras contra a destruição da Amazônia.
III ajudam a preservar milhões de hectares de florestas.
IV colocam em risco o manejo de proteção à floresta amazônica.
V necessitam de apoio para continuar a proteger a

biodiversidade por mais tempo.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.
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Com relação à argumentação do texto, assinale a opção em que

a expressão não tem a função de enfatizar a certeza do que é
afirmado.

A “Não há dúvida” (R.1)
B “A certeza” (R.2)
C “na verdade” (R.6)
D “se não houver” (R.9)
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Assinale a opção incorreta a respeito do emprego das estruturas
lingüísticas do texto.

A Na linha 1, o sinal de dois-pontos introduz uma enumeração
de características sobre as “terras indígenas”.

B Na linha 3, a preposição “por” introduz os agentes da
realização do “estudo”.

C A forma verbal “houver” (R.9) está empregada com o sentido
de existir e a sua substituição por este verbo preservaria a
correção e a coerência textuais.

D Na linha 11, a retirada do pronome “se” prejudicaria a
correção gramatical do texto porque não respeitaria a
significação com que o verbo “sustentar” está empregado.

Texto para as questões de 7 a 9

O Brasil seria um exemplo de boas práticas1

ambientais, segundo o meteorologista Carlos Nobre, não

fossem as queimadas na Amazônia. “Temos uma matriz

energética limpa, a maior parte é de hidrelétrica; somos o país4

que mais usa biocombustível, que é renovável. O que põe o

Brasil na lista dos grandes emissores de gases de efeito estufa

é o desmatamento”, explica.7

Ano a ano, colecionamos recordes de devastação. Com

o desmatamento, a floresta perde umidade e assim começa

uma reação em cadeia. Quando há seca, também há menos10

água no solo para evaporar e isso prejudica a formação de

chuvas. Assim, a vegetação fica mais seca e a região, toda

propensa a incêndios. 13

Istoé, 26/10/2005 (com adaptações).
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Mesmo fazendo-se os devidos ajustes nas letras maiúsculas, as

relações de sentido entre os períodos do texto não são respeitadas

ao se inserir

A se imediatamente antes de “não fossem” (R.2-3).

B porque imediatamente antes de ‘a maior parte’ (R.4).

C Mas imediatamente antes de ‘O que põe’ (R.5).

D Por isso imediatamente antes de “Ano a ano” (R.8).
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De acordo com o desenvolvimento das idéias no texto, assinale

a opção em que os termos apresentados são considerados

sinônimos textuais.

A “boas práticas ambientais” (R.1-2) e ‘matriz energética limpa’

(R.3-4)

B “queimadas” (R.3), ‘desmatamento’ (R.7) e “devastação” (R.8)

C ‘hidrelétrica’ (R.4), ‘biocombustível’ (R.5) e ‘gases de efeito

estufa’ (R.6)

D “floresta” (R.9) e “vegetação” (R.12) 
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De acordo com o desenvolvimento das idéias no texto, a “reação

em cadeia” (R.10) provocada pelo desmatamento não abrange a

A emissão de gases.

B perda de umidade.

C diminuição de chuvas.

D propensão a incêndios.
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RESOLUÇÃO N.o 302, DE 20 DE MARÇO DE 20021

Dispõe sobre os parâmetros, definições e
limites de Áreas de Preservação
Permanente de reservatórios oficiais4

e o regime de uso no entorno.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE –
CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas7

pela lei etc. etc.
(...)
Considerando que as áreas de Preservação Permanente e10

outros Espaços territoriais especialmente protegidos, como
instrumentos de relevante interesse ambiental, integram o
desenvolvimento sustentável, objetivo das presentes e13

futuras gerações, resolve:
(...)

Considerando que a transcrição de trechos da resolução acima não
foi fiel a alguns aspectos do texto original e com isso desrespeitou
as normas de redação de documentos oficiais, assinale a opção
correta.

A A forma verbal “Dispõe” (R.2), da ementa, deveria ser substituída
por uma forma nominal, como Dispondo.

B O emprego do pronome “lhe” (R.7) desrespeita as regras de
regência da norma de padrão culto que deve ser utilizada.

C O uso de letras maiúsculas para identificar nomes e títulos não
foi respeitado em “áreas de Preservação Permanente” (R.10) e foi
inadequado em “Espaços territoriais” (R.11).

D A vírgula depois de “ambiental” (R.12) desrespeita as regras de
pontuação e deve ser retirada.
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A figura acima mostra uma janela do Word 2003, com parte de um
texto. Com relação a essa figura e ao Word 2003, assinale a opção
correta.

A Todo o texto está justificado, ou seja, alinhado à direita e à
esquerda.

B Para se copiar a palavra “registrada” para a área de transferência,
é suficiente aplicar um clique duplo na mesma, clicar o

menu  e, a seguir, clicar Copiar.
C Como o ponto de inserção está posicionado no final do título,

ao se clicar , será inserida uma linha extra, em branco,
entre o título e o primeiro parágrafo.

D Caso o título esteja formatado como negrito, ao se selecionar

esse título e se clicar , o título permanecerá formatado
como negrito, e o tamanho da fonte usada nesse título será
aumentado em 1.
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Considerando-se que Maria esteja realizando procedimentos
em um computador cujo sistema operacional é o Windows XP
e que tenha acesso à Internet, assinale a opção correta acerca
de conceitos de Internet, navegadores e correio eletrônico.

A Ao utilizar determinado aplicativo do Windows XP,
considere que Maria tenha visualizado a mensagem a
seguir.

Nessa situação, é correto afirmar que Maria está realizando
acesso a uma página web, e que o navegador em uso está
configurado para bloquear as imagens contidas na página
acessada.

B Considere que a janela Opções da Internet, que está
ilustrada em parte na figura a seguir, tenha sido visualizada
após Maria ter realizado determinado procedimento. 

Nessa situação, é correto afirmar que Maria pode ter tido
acesso à janela mencionada por meio do Painel de controle
do Windows XP ou do navegador Internet Explorer e que
recursos disponíveis nessa janela permitem excluir
arquivos de Internet temporários.

C Após a realização de determinado procedimento no
computador em uso, considere que Maria tenha visualizado
a janela a seguir.

Nessa situação, é correto inferir que Maria pode ter
encaminhado, por meio do servidor pop3.unb.br, uma
mensagem de correio eletrônico para uma conta de e-mail
inválida. 

D Considere que a janela a seguir tenha sido visualizada por
Maria, após a realização de determinado procedimento no
Outlook Express 6 (OE6).

Nessa situação, é correto afirmar que Maria está lendo uma
correspondência eletrônica contida na Caixa de entrada do

OE6 e, caso clique , será aberta uma janela
que permite criar uma mensagem de e-mail, cujo campo
destinatário está preenchido pelo endereço eletrônico do
remetente da mensagem que Maria está lendo.
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Considerando a figura acima, que ilustra uma lista de opções
disponibilizadas pelo Windows XP, assinale a opção correta, acerca
do Windows XP, considerando também que esse sistema
operacional esteja instalado em um PC com acesso a uma rede local
de computadores.

A Nessa lista,  e  são ícones associados

a ferramentas para edição de texto que têm diferentes
características, entre estas, a primeira permite a inserção de uma
planilha do Excel, enquanto que a segunda possui recursos para
a criação de desenhos simples.

B Ao se clicar , será executada a janela a
seguir, cujos recursos permitem executar programa que esteja
armazenado no disco rígido do computador em uso e também
programa que esteja armazenado em um computador da rede
local.

C Ao se clicar , será disponibilizada ferramenta que
permite que um documento do tipo Word, quando em elaboração
no computador em uso, tenha uma cópia de backup gravada em
outro computador da rede local. Essa ferramenta permite que
modificações posteriores realizadas no arquivo associado ao
documento sejam automaticamente atualizadas nos dois
computadores.

D A ferramenta associada ao ícone

permite armazenar informações de contatos para serem
recuperadas por meio de outros programas que estejam
instalados no computador, como o Outlook Express.
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Pedro comprou um veículo usado de quatro rodas, com

capacidade para até 5 pessoas, e deverá regularizar a situação

do carro no DETRAN/PA. Para isso, após consulta, ele

verificou que taxas referentes a serviços de licenciamento

anual do ano, transferência de propriedade, vistoria de veículos

e taxas especiais de veículos deverão ser pagas. Para facilitar

o seu trabalho, Pedro construiu a planilha eletrônica mostrada

na janela do Excel 2003 ilustrada acima, cujos valores

apresentados referem-se ao montante de taxas que ele deverá

pagar por cada serviço listado.

Na situação apresentada, utilizando os recursos do Excel 2003,

Pedro poderá obter, na célula C8, o total correto das taxas que

ele deverá pagar para regularizar, no DETRAN/PA, a situação

do veículo por ele comprado ao realizar a seguinte seqüência

de ações:

A clicar o botão ; na janela que é aberta em decorrência

dessa ação, digitar =adição(C3:C7), no campo apropriado;

teclar �.

B digitar C8=adicionar(C3,C7); teclar �.

C clicar a célula C8; digitar =soma(C3;C7); teclar �.

D clicar a célula C8; clicar o botão ; teclar �.
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Com relação aos recursos disponibilizados na janela do

PowerPoint 2003 (PPT) ilustrada na figura acima, assinale a

opção correta, considerando que essa janela esteja em execução

em um computador PC, contendo uma apresentação em

elaboração.

A Na situação em que se encontra a janela do PPT, ao se clicar

o botão , a imagem selecionada na janela será excluída

da apresentação.

B Ao se clicar o botão , será aberta a seguinte janela, com

a qual será possível alterar o tamanho e a posição da imagem

selecionada na janela do PPT.

C Ao se clicar o botão , a janela do PPT

mostrada poderá assumir a forma ilustrada a seguir, em que

um novo slide foi adicionado à apresentação, sendo que um

leiaute desse slide poderá ser selecionado no campo aberto

à direita da janela do PPT.

D Ao se clicar o botão , será disponibilizada a seguinte

janela, que permite a criação de uma tabela com o formato

a ser definido pelo usuário do aplicativo.
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Os cinco membros permanentes do Conselho de

Segurança das Nações Unidas — Estados Unidos da América

(EUA), Rússia, Reino Unido, França e China — e a Alemanha se

reúnem hoje, em Moscou, para discutir a crise nuclear com o Irã,

mas o impasse parece cada vez mais longe de ser resolvido,

apesar das reiteradas ameaças de ataque militar a instalações onde

o regime de Teerã estaria desenvolvendo clandestinamente sua

bomba atômica.

Correio Braziliense, 18/4/2006, p. 21 (com adaptações).

O texto acima registra os tempos de insegurança internacional

que vive o mundo atual. Com relação ao tema do texto e a suas

implicações no mundo contemporâneo, assinale a opção correta.

A O mundo vive uma fase de franco controle multilateral de

tendências beligerantes entre os Estados. 

B O Conselho de Segurança das Nações Unidas não tem

conseguido mediar de forma plena as tensões que envolvem

os EUA com países do Oriente Médio.

C O Irã não é país signatário do Tratado de Não-Proliferação de

Armas Nucleares e declarou claramente que quer construir

sua bomba atômica para lançá-la sobre os norte-americanos.

D A insegurança internacional do presente é produto direto e

exclusivo dos atentados terroristas do 11 de setembro de

2001.
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A chegada à auto-suficiência petrolífera anunciada pela

PETROBRAS

A é fato que contém mérito exclusivo do governo atual.

B retrata o novo quadro de profissionalismo dos dirigentes

dessa empresa. 

C reflete o esforço de longo prazo que data da campanha

O Petróleo é Nosso.

D expõe o avanço científico da empresa especialmente em águas

rasas do mar.
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A Amazônia brasileira pode ser entendida, em toda sua

complexidade, a partir da visão na qual

A a floresta é o único centro da preocupação estratégica.

B seu destino está plasmado exclusivamente pelos desígnios do

Estado nacional brasileiro.

C  suas dimensões estritamente econômicas compõem objeto de

preocupação dos governos e sociedades da região.

D a floresta, a sociedade local e nacional, o Estado nacional e os

países vizinhos possam convergir políticas de

desenvolvimento sustentável.
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Pesquisa recente indica que o programa de transferência de renda

Bolsa Família pode reduzir 30% da freqüência da desnutrição

entre crianças menores de 5 anos de idade. Essa foi uma das

conclusões da pesquisa realizada em cerca de 300 municípios da

região do semi-árido brasileiro, envolvendo aproximadamente

17 mil meninos e meninas. A respeito das questões do semi-árido

brasileiro, assinale a opção incorreta.

A A precariedade ecológica do semi-árido brasileiro é a razão

única das dificuldades de inserção social dos seus habitantes.

B O semi-árido é uma das regiões que mantém elevado índice

de concentração de pobreza no país.

C A melhoria na saúde das crianças de até 5 anos de idade, ante

a redução da desnutrição, ainda não é garantia de um futuro

promissor para todas elas. 

D O número de refeições diárias tem relação direta com o

padrão de nutrição das crianças do semi-árido.
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A cultura brasileira vem crescendo nos termos de sua presença

global. Manifestações culturais de toda ordem vêm-se fazendo

presentes, como, por exemplo,

A nos concertos diários de música erudita brasileira em grandes

salas de concertos européias.

B nas exposições de livros científicos brasileiros no exterior.

C na divulgação da música popular brasileira em várias partes

do mundo. 

D na forte presença do cinema nacional, em condições

competitivas, nas telas de cinemas norte-americanos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Em relação ao funcionamento dos sistemas econômicos
contemporâneos, assinale a opção correta. 

A Nas economias mistas, as decisões de produção são tomadas
exclusivamente pelas firmas e as decisões de consumo são
tomadas pelos consumidores, cabendo ao governo apenas
viabilizar economicamente tais decisões.

B Em uma economia aberta na qual existe capacidade ociosa,
um aumento das exportações líquidas é compensado pela
redução do consumo doméstico e, portanto, contribui para
diminuir a produção doméstica e o emprego.

C No Brasil, o consumo privado representa o maior componente
do Produto Interno Bruto. 

D As despesas do DETRAN com pessoal inativo integram a
renda pessoal e, portanto, são contabilizadas no Produto
Nacional Bruto do Brasil.
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A programação linear é uma área consolidada, muito utilizada nos
métodos de otimização, e suas aplicações no âmbito econômico
são numerosas. Utilizando as noções básicas dessa área, assinale
a opção correta.

A Para garantir a existência de uma solução única, as restrições
de um modelo de programação linear devem ser,
necessariamente, apresentadas na forma de inequações.

B De acordo com a hipótese de aditividade, o consumo total de
cada insumo, bem como sua contribuição para a produção de
cada atividade, deve ser proporcional ao nível dessa atividade.

C Em um modelo de programação linear, a restrição
2x1 + 3x2 + x3 # 5, em que x1, x2, x3 são variáveis reais,
usualmente designadas como variáveis de decisão, essa
desigualdade pode ser reescrita como x4 = 5 ! 2x1 ! 3x2 ! x3,
em que x4 representa a folga (slack), com x4 $ 0.

D Nos referidos métodos de otimização, o uso de coeficientes
constantes contribui para reduzir o grau de incerteza dos
parâmetros e, portanto, permite melhorar, significativamente,
a predição de condições futuras no âmbito desse modelo. 
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As aplicações matemáticas na ciência econômica permeiam os
diferentes tópicos da análise econômica. Assinale a opção correta
acerca desse assunto.

A A função de produção  apresenta retornos
crescentes de escala.

B Na função de demanda , em que Q e P

representam, respectivamente, a quantidade e o preço, a
elasticidade preço aumenta quando o nível de preços aumenta.

C A exemplo do conceito de taxa marginal de substituição, o
conceito de utilidade marginal é invariante a uma
transformação monotônica crescente da função de utilidade.

D Em presença de custos de oportunidade constantes para os
recursos, a curva de possibilidades de produção é côncava em
relação à origem.
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Utilizando os conceitos básicos da aritmética e da matemática
financeira, assinale a opção correta. 

A O valor de X que garante que a razão  esteja em proporção

com a razão  é igual a 8.

B Considere que, ao participar de um treino da Fórmula 1, um
piloto, com velocidade média de 180 km/h, fez determinado
percurso em 20 segundos. Nesse caso, se a velocidade média
fosse de 200 km/h, o piloto teria gasto apenas 18 segundos
para fazer o mesmo percurso.

C Se 21 agentes de trânsito, trabalhando 8 horas por dia, fazem
a fiscalização de uma cidade em 6 dias, então, 9 agentes de
trânsito, trabalhando 7 horas por dia, levarão 15 dias para
fazer o mesmo serviço. 

D Sabendo-se que 380 candidatos participaram de um exame
para habilitação de motoristas e que apenas 85% foram
aprovados, é correto afirmar que o número de candidatos
reprovados é igual a 60.
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A análise financeira é importante para fundamentar a
avaliação das decisões de investimento. Acerca desse
assunto, assinale a opção correta.

A Investindo-se um capital de R$ 1.250,00, durante
quatro anos, à taxa de 2% ao mês, no regime de
juros simples, o valor correspondente aos juros
pagos, após esse período, será igual ao montante
inicial investido.

B Se um determinado cartão de crédito cobra uma
taxa de juros de 3% ao mês, a taxa efetiva anual
correspondente é inferior a 36%.

C Em regime de juros composto, a taxa de juros anual
equivalente à taxa de 0,5% ao mês é igual a 6%. 

D Uma rede de lojas utiliza em suas vendas no
crediário o regime de juros compostos e cobra uma
taxa de juros mensal de 10%. Sabendo-se que um
produto será vendido a prazo de acordo com o
seguinte plano de pagamento: R$ 100,00 de
entrada, uma prestação de R$ 240,00 a ser paga em
30 dias e outra de R$ 220,00 a ser paga em 60 dias,
é correto afirmar que o preço à vista dessa
mercadoria é igual a R$ 500,00.
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O direito econômico é um sistema normativo que visa
ordenar o processo econômico mediante a regulação,
sob o ponto de vista macrojurídico, da atividade
econômica. Acerca desse assunto, assinale a opção
correta. 

A No Brasil, em nenhuma situação ou ocorrência, o
direito de propriedade assegurado ao particular
pode ser limitado pelo poder público.

B A definição dos direitos de propriedade intelectual
e industrial, destinada a proteger determinadas
criações, fórmulas, composições artísticas e marcas,
além de estimular a pesquisa e o desenvolvimento,
viabiliza a criação de mercados futuros e pode, em
alguns casos, sinalizar qualidade, reduzindo a
assimetria de informação, como é o caso das
marcas.

C A liberdade de circulação de mercadorias e a
liberdade de circulação de pessoas, de serviços e de
capitais, bem como o direito de estabelecimento,
são direitos econômicos fundamentais garantidos
em todos os países.

D No Brasil, a Constituição da República preceitua
que o Estado, entendido unicamente como a União,
é o agente normativo e regulador da atividade
econômica e, como tal, deverá atuar no sentido de
dispor e regular a atividade econômica que lhe seja
afeta dentro dos princípios que informam a ordem
econômica estipulada constitucionalmente.

��������
�

A teoria macroeconômica analisa o comportamento dos grandes agregados
econômicos. Baseando-se nessa teoria, assinale a opção correta. 

A Políticas de orçamento equilibrado, que se traduzem na existência de um
multiplicador keynesiano unitário, excluem a possibilidade da existência
de déficits ou superávits fiscais, sendo, pois, incompatíveis com a gestão
dos ciclos econômicos.

B Quando os agentes econômicos — famílias, firmas e governo —
decidem aumentar seus gastos para um dado nível de renda, a curva de
demanda agregada se desloca para baixo e para a esquerda.

C No curto prazo, políticas fiscais expansionistas não modificam o nível
de atividade econômica porque a curva de Phillips é vertical. 

D Para os monetaristas, na ausência de capacidade ociosa da economia,
um aumento da oferta de moeda não afeta as variáveis reais da
economia, sendo, pois, traduzido em aumentos da inflação.
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A teoria microeconômica estuda o processo de decisão dos agentes
econômicos, incluindo-se, aí, consumidores e produtores. A esse respeito,
assinale a opção correta.

A Os riscos eventuais associados ao consumo dos produtos da avicultura
em razão da ocorrência da gripe aviária, em alguns países, por
desencorajar o consumo de aves, deslocam, para cima e para a direita,
a curva de demanda por outras fontes de proteínas, como carne bovina
e pescados. 

B Lojas de conveniência que ficam abertas 24 horas cobram preços mais
elevados por produtos que podem ser adquiridos por preços inferiores
nos supermercados, em virtude de essas lojas se defrontarem com uma
curva de demanda mais elástica em relação ao preço.

C No longo prazo, uma firma monopolista, que não produz no ponto onde
seus custos médios totais são mínimos, será obrigada a encerrar suas
atividades.

D A imposição de um imposto sobre a quantidade consumida de gasolina
desloca a restrição orçamentária do consumidor, paralelamente, para
baixo e para a esquerda, fazendo que o consumo desse bem seja inferior
àquele prevalecente antes da tributação.
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Em um mundo globalizado, a análise dos princípios que norteiam as
relações econômicas entre países é particularmente importante. A
esse respeito, assinale a opção correta.

A Os ganhos do comércio de uma nação importadora tendem a
contrabalançar as perdas da nação exportadora de modo que,
para o conjunto das nações, os ganhos derivados do comércio
internacional se anulam.

B O Fundo Monetário Internacional foi criado para possibilitar aos
países em desenvolvimento o acesso a empréstimos de longo
prazo, que são destinados ao financiamento do desenvolvimento
econômico.

C Medidas que estimulam a produção e a exportação de bens e
serviços nos quais os países têm vantagens comparativas são
comumente associadas às políticas do tipo laissez faire.

D Um aumento das taxas de juros no Brasil torna os investimentos
no país mais rentáveis, desloca a demanda de reais para a direita
e, portanto, contribui para apreciar o real.
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A análise da economia brasileira, incluindo-se aí tópicos
relacionados à sua formação, é importante para se compreender
os fenômenos econômicos que caracterizam o Brasil. A esse
respeito, escolha a opção correta. 

A Historicamente, no Brasil, a exemplo dos Estados Unidos
da América, o padrão de acumulação foi favorável ao
crescimento industrial, já que pequenos agricultores e um grupo
de comerciantes urbanos dominaram o país, estimulando o
desenvolvimento da economia e o surgimento da burguesia
nacional.

B O escravismo colonial, no Brasil, resultou de uma opção por um
tipo de mão-de-obra mais dócil e disciplinada e, portanto, nesse
sentido, desvincula-se das necessidades da colonização como
forma de expansão mercantil e comercial das nações européias.

C Além do congelamento dos preços e da fixação da taxa de
câmbio nos níveis de fevereiro de 1986, no curto prazo, o Plano
Cruzado implicou, via gatilho salarial, aumento da renda dos
assalariados.

D A política de minidesvalorizações cambiais adotada durante o
período do “milagre brasileiro” constituiu uma fonte
significativa de pressões inflacionárias e contribuiu para
alimentar a inflação de custos, que caracterizou esse período. 
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A contabilidade, que estuda os fenômenos ocorridos com o
patrimônio ou riqueza aziendal, é fundamental para avaliar o
despenho das organizações econômicas. Utilizando os princípios
básicos dessa ciência, assinale a opção correta. 

A No que se refere à classificação contábil da parcela de lucro
distribuído aos sócios em valor superior ao apurado na
escrituração contábil, essa parcela será considerada como
remuneração paga ao sócio e será, pois, isenta de imposto de
renda, já que o valor somente será lançado ao resultado do
exercício subseqüente. 

B Pessoas jurídicas poderão distribuir valor maior que o lucro
presumido, sem incidência do imposto de renda, desde que elas
demonstrem, por meio de escrituração contábil feita de acordo
com as leis comerciais, que o lucro contábil efetivo é maior que
o lucro presumido.

C O total de dividendos pagos por uma determinada empresa é
registrado nos ativos constantes do balanço patrimonial. 

D A demonstração de resultados, que fornece um resumo
financeiro dos resultados operacionais da empresa, registra, além
das receitas de vendas e das despesas operacionais, as transações
envolvendo os ativos imobilizados e as contas a receber.
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O governo, mediante o uso dos instrumentos apropriados,

desempenha um importante papel nas modernas economias de

mercado. Por essa razão, a análise das finanças públicas é

fundamental para o entendimento das contas públicas. A esse

respeito, assinale a opção correta.

A De acordo com o princípio da eqüidade horizontal,

baseado na idéia de proporcionar igual tratamento para

iguais, os contribuintes com a mesma capacidade de

pagamento devem arcar com o mesmo ônus fiscal.

B No Brasil, a CPMF, por incidir unicamente sobre o estágio

final das transações financeiras, é um exemplo típico de

imposto sobre o valor agregado.

C Um sistema tributário é dito progressivo somente quando

as alíquotas tributárias marginais aumentam com o nível de

renda.

D No Brasil, as contribuições sociais incidem unicamente

sobre a folha de pagamentos, excluindo-se, pois, os lucros

ou o faturamento da empresa como base tributária para

esses tributos.
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Ainda sobre as finanças públicas, assinale a opção correta. 

A As atribuições típicas do governo federal, no Brasil,

abrangem a defesa nacional, as relações internacionais, a

emissão de moeda, bem como as atividades relativas ao

transporte público, à educação elementar, ao atendimento

à saúde e ao controle e planejamento do uso do solo urbano

e preservação do patrimônio histórico-cultural.

B No Brasil, as transferências tributárias constitucionais entre

a União, estados e municípios são constituídas por repasse

de parte da arrecadação para determinado governo ou

mediante a formação de fundos especiais. Essas

transferências sempre ocorrem do governo de maior nível

para os de menores níveis, quais sejam: da União para

estados; da União para municípios; ou de estados para

municípios.

C A garantia de equilíbrio nas contas, via cumprimento de

metas de resultado entre receitas e despesas, no âmbito da

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), não se aplica ao

governo federal, mas somente às esferas inferiores de

governo, a saber, estados e municípios.

D A LRF estabelece que a despesa total com pessoal do

município, em cada período de apuração, não poderá

exceder o limite de 60% da receita corrente líquida,

incluindo-se, nesse limite, os valores dos contratos de

terceirização de mão-de-obra.
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No que diz respeito ao planejamento e à elaboração do orçamento

público, assinale a opção correta.

A O princípio orçamentário de publicidade refere-se à necessidade

de identificar cada rubrica de receita e despesa, de modo que

esse detalhamento contribua para fortalecer o controle do

orçamento. 

B No conceito de orçamento-programa, a ênfase se dá no lado do

gasto, sendo, pois, a previsão de receita e a autorização

de despesas desvinculadas do sistema de planejamento

governamental, sem que seja atribuída nenhuma prioridade ou

senso distributivo na alocação dos recursos públicos. 

C De acordo com a Lei n.º 4.320/1964, os juros incidentes sobre

a dívida pública, para fins de classificação orçamentária, são

computados como despesas de capital. 

D Os macro-objetivos fixados pelo Plano Plurianual, para o

quadriênio 2004/2007, no estado do Pará, incluem o

desenvolvimento local sustentável, a redução das desigualdades

sociais e regionais, o aumento da eficiência da rede de proteção

social, a expansão das oportunidades de trabalho e renda e a

consolidação do Estado Democrático de Direito.
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Considere que uma entidade da administração necessite fazer

uma licitação que corresponda a uma disputa entre quaisquer

interessados que possuam a qualificação exigida para a escolha de

trabalho técnico ou artístico, com a instituição de prêmio ou

remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital

publicado na imprensa oficial. Nesse caso, o administrador deverá

valer-se da modalidade licitatória denominada

A leilão.

B convite. 

C concurso.

D concorrência.
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Assinale a opção correta à luz dos princípios da licitação.

A Em regra, a administração pode, concluído o procedimento

licitatório, atribuir o objeto da licitação a outrem que não o

vencedor.

B A administração pode descumprir as normas e condições do

edital, ao qual não está estritamente vinculada.

C A Lei n.º 8.666/1993 (Lei de Licitações) não exige a observância

da ampla defesa para a aplicação de sanções administrativas.

D Todos os licitantes devem ser tratados igualmente, devendo a

administração, em suas decisões, pautar-se por critérios

objetivos, sem levar em consideração as condições pessoais do

licitante ou vantagens por ele oferecidas, salvo as expressamente

previstas em lei.
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Se uma autarquia pretende adquirir materiais e equipamentos

que só podem ser fornecidos por produtor exclusivo, nesse

caso, a licitação será

A inexigível.

B dispensada.

C deserta.

D obrigatória.
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Assinale a opção correta relativamente ao Regime Jurídico

Único dos Servidores Públicos Civis do Pará (Lei n.º

5.810/1994).

A Se o servidor não for aprovado no estágio probatório, será

demitido.

B O término do estágio probatório importa o reconhecimento

da estabilidade de ofício.

C O servidor pronunciado por crime comum não será

afastado do exercício do cargo.

D O servidor estável aprovado em outro concurso público

não fica sujeito a estágio probatório no novo cargo.
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Se, em decorrência de sentença judicial transitada em julgado,

um cidadão  reingressar na administração pública, com

ressarcimento dos prejuízos resultantes do afastamento, a

forma de provimento de cargo público descrita nessa situação,

de acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores

Públicos Civis do Pará, será

A a reversão.

B o aproveitamento.

C a promoção.

D a reintegração.
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Assinale a opção que não apresenta órgão ou entidade

integrante do Sistema Nacional de Trânsito.

A Polícia Rodoviária Estadual

B Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)

C Departamento de Trânsito do Estado do Pará

(DETRAN/PA)

D Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN)




