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C Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

C Nas questões que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras; expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde à operação de
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 4

A despeito da retórica que chama atenção para1

avanços obtidos pelo país no plano econômico, é mais do que
evidente que o Brasil ainda se enquadra no elenco dos
chamados países em desenvolvimento, com índices4

verdadeiramente escandalosos em termos de qualidade de vida,
saúde e educação, com significativa parcela da população
alijada do que os estudiosos costumam designar como mínimo7

existencial para uma vida digna. 
Ressalte-se que a doutrina diverge quando se trata de

estabelecer a acepção do termo democracia. Apesar das10

divergências acerca de conceitos, teses ou doutrinas, há
consenso de que a democracia constitui a melhor forma de
governo de um Estado, visto que impede atos de violência e de13

intolerância, buscando a integração e a inclusão. Cumpre
acrescentar que, no enfrentamento do desafio de inclusão
social, emerge cristalina a necessidade de fortalecer as16

instituições democráticas.
Nessa linha de pensamento em que se procura reverter

um processo de descrença, a defensoria pública, erigida na19

Constituição Federal de 1988 (CF) à condição de instituição
essencial à justiça, precisa preencher relevante espaço no
compromisso constitucional de redução das desigualdades, com22

promoção do integral acesso à justiça. Assim definida, cabe-lhe
não só a assistência judiciária, pois pouco, ou nada, valem
direitos formalmente reconhecidos, sem que se concretizem na25

vida das pessoas e dos grupos sociais. Aquilo de que se precisa,
de uma vez por todas, compreende igualmente um conjunto de
atividades extrajudiciais e de informação, extremamente28

imprescindível em um país de analfabetos e semianalfabetos,
com o intuito de proporcionar aos necessitados consciência de
seus direitos, fazendo-os se verem como partes integrantes31

desse país, ou seja, como cidadãos.
Tatiana de Carvalho Camilher. O papel da defensoria pública

para a inclusão social rumo à concretização do estado

democrático de direito. Internet: <www.conpedi.org> (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com base nas informações apresentadas no texto, assinale a opção
correta.

A No Brasil, a CF é elemento garantidor suficiente para asseverar
o tratamento igualitário dos cidadãos pelo Estado.

B O Brasil não constitui, de fato, um governo de Estado
democrático, uma vez que necessita de ações promotoras da
redução do índice de desigualdades sociais.

C Constitui o escopo da defensoria pública o acesso integral à
justiça, o que se traduz na elevação do indivíduo analfabeto e
semianalfabeto à condição de cidadão.

D Como em todos os países em desenvolvimento, a população
brasileira não tem acesso à informação.

E Regimes democráticos de governo estorvam condutas
denotadoras de coação e de preconceito.

QUESTÃO 2

Considerando que as opções a seguir apresentam propostas de
reescrita dos trechos do texto indicados entre aspas, assinale a
opção que, além de estar gramaticalmente correta, mantém o
sentido original do texto.

A “Apesar das (...) de governo” (R.10-13): O regime democrático
de governo sempre foi considerado o mais adequado, não
obstante as disparidades conceituais, doutrinárias e de teses.

B “Cumpre acrescentar (...) instituições democráticas” (R.14-17):
Convém acrescentar que se evidencia claramente a
imprescindibilidade de aprimoramento das instituições
democráticas no confronto com a difícil busca da inclusão
social.

C “A despeito (...) em desenvolvimento” (R.1-4): Em face à
exaltação dos avanços econômicos do Brasil, este é ainda um
país em desenvolvimento.

D “com significativa (...) vida digna” (R.6-8): mais de 50% da
população brasileira nunca teve acesso a bons índices de
qualidade de vida, saúde e educação, o que equivale a dizer
que nunca fizeram jus a uma vida digna.

E “Ressalte-se (...) termo democracia” (R.9-10): Destaque-se a
divergência doutrinária no que pertine ao conceito de
democracia.

QUESTÃO 3

A respeito de aspectos sintáticos do texto, assinale a opção correta.

A O pronome “lhe” (R.23) faz referência a “defensoria pública”
(R.19).

B O termo “direitos formalmente reconhecidos” (R.25) exerce
função de complemento de ambas as formas verbais “valem”
(R.24) e “concretizem” (R.25).

C A forma verbal “compreende” (R.27) concorda com o
respectivo sujeito: “um conjunto de atividades extrajudiciais e
de informação” (R.27-28).

D Na linha 16, o deslocamento do vocábulo “cristalina” para
imediatamente depois de “necessidade” não interfere no
sentido nem na estrutura sintática do trecho.

E Na linha 18, o vocábulo “que” retoma “linha de pensamento”
e pode, juntamente com a preposição que o antecede e sem
prejuízo gramatical ou de sentido para o texto, receber artigo
definido masculino e ser reescrito da seguinte forma: no qual.

QUESTÃO 4

Quanto à pontuação empregada no texto, assinale a opção correta.

A A supressão da vírgula logo após “pública” (R.19) manteria a
correção gramatical e o sentido original do texto.

B As vírgulas que isolam o segmento “ou nada” (R.24) são
obrigatórias.

C O emprego de vírgula logo após o vocábulo “Brasil” (R.3)
manteria a correção gramatical do texto.

D Caso se desejasse intensificar a ênfase ao que se destaca no
texto, seria correto empregar vírgula logo após o termo
“Ressalte-se” (R.9).

E A vírgula empregada logo após o vocábulo “que” (R.15) é
obrigatória.
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Texto para as questões 5 e 6

O direito que se realiza pacificamente é o ideal —1

praticamente inatingível — de uma sociedade que se queira

justa. Justiça, a seu turno, exige efetivação de direitos

humanos, configuração da verdadeira cidadania, a qual4

abrange, obrigatoriamente, direitos civis, sociais e políticos;

adoção de políticas públicas amplas e eficazes. Justiça não é

simplesmente acesso ao Poder Judiciário, o qual, por mais7

estruturado e eficiente que seja, não a promove sozinho. 

Não se pode exercer, pacífica ou contenciosamente,

um direito de que não se sabe titular. E a grande maioria da10

população brasileira não exerce seus direitos simplesmente

porque os desconhece — o que é mais grave —, em uma

ignorância hábil para provocar grande parte das mazelas13

sociais que lotam os jornais brasileiros contemporâneos.

Dizimar tal ignorância é papel essencial da defensoria pública.
Amélia Soares da Rocha. Defensoria pública e igualdade material

no acesso à justiça. Internet: <www.adital.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 5

Com relação às ideias e à estrutura do texto, assinale a opção

correta.

A O texto, por defender uma tese — a de que a cidadania só pode

ser exercida de forma plena quando os indivíduos têm

conhecimento de seus direitos e deveres —, é

predominantemente dissertativo-argumentativo.

B Não exercer os direitos que se tem por desconhecê-los é

bastante grave, segundo o texto, porque esse é um caso muito

difícil de ser resolvido.

C De acordo com o texto, a parcela da população brasileira que

não exerce seus direitos não tem acesso à defensoria pública.

D De acordo com o texto, justiça e Poder Judiciário são matérias

complementares.

E O texto é imparcial com relação ao tema tratado, limitando-se

a descrever os conceitos de direito e justiça; é, por isso,

essencialmente descritivo.

QUESTÃO 6

Com relação ao vocabulário e à estrutura gramatical do texto,

assinale a opção correta.

A O trecho “pacífica ou contenciosamente” (R.9) apresenta ideias

opostas.

B O vocábulo desigualdades pode substituir “mazelas” (R.13) no

texto, mantendo seu sentido original e sua correção gramatical.

C Na linha 1, a palavra “ideal” é um adjetivo que caracteriza

“direito”.

D Na linha 7, a expressão “o qual” retoma “acesso ao Poder

Judiciário”.

E O pronome “a” em “não a promove sozinho” (R.8) retoma a

expressão “verdadeira cidadania” (R.4).

Texto para as questões de 7 a 9

A ideia de democracia tem seu nascedouro nas1

cidades-Estados gregas e consubstancia-se na tomada de
decisões mediante a participação direta dos cidadãos. Como se
pode depreender, o conceito era restrito, pois excluía, por4

exemplo, as mulheres e os escravos. Na trajetória da Grécia,
com sua experiência de democracia primária ou de assembleia,
ao mundo moderno, alguns fatores se apresentaram como7

inviabilizadores da participação política direta: número de
cidadãos, extensão territorial e tempo (noção cada vez mais
modificada diante dos avanços tecnológicos).10

Diante da impossibilidade de reunião de todos os
envolvidos — aqueles que, de alguma forma, sentem os
reflexos das decisões tomadas — e sendo cada vez mais13

urgente a tomada de decisões em tempo recorde, identificou-se
a necessidade de eleger representantes. Assim nasceu a
democracia representativa, com seus prós e contras.16

A rigor, em uma sociedade composta de milhares de
pessoas, apenas mediante a representação por um grupo
escolhido é possível que os diferentes interesses se façam19

presentes no momento de decidir; porém, é certo que nem
sempre esse grupo representa os interesses do todo e nem
sempre todos os interesses de uma sociedade plural chegam a22

ter representantes, ficando alguns alijados do processo
decisório. Um governo que se propõe como democrático busca
estabelecer mecanismos para que sejam garantidas ao máximo25

as possibilidades de os cidadãos participarem das decisões
políticas, mas há um “lado sombrio”, identificado por Robert
Dahl nos seguintes termos: “sob um governo representativo,28

muitas vezes os cidadãos delegam imensa autoridade arbitrária
para decisões de importância extraordinária.”. Segundo o autor,
as eleições periódicas garantem certo compromisso dos31

representantes com os representados, obrigam as elites a
“manter um olho na opinião do povo”. Apesar do “lado
sombrio”, a democracia alicerçada sobre o pilar da eleição34

periódica de representantes é a única viável nos Estados
contemporâneos.

Tatiana de Carvalho Camilher. O papel da defensoria pública

para a inclusão social rumo à concretização do estado

democrático de direito. Internet: <www.conpedi.org> (com adaptações).

QUESTÃO 7

Assinale a opção correta de acordo com as ideias apresentadas no
texto.

A A escolha de representantes no sistema de governo
democrático garante o atendimento às necessidades de toda a
população.

B O “lado sombrio” (R.27) do governo democrático é assim
denominado porque, nesse regime, os interesses dos cidadãos
podem estar sob a responsabilidade de indivíduos detentores
de poder excepcional.

C Da argumentação do texto, conclui-se que a realização de
eleições periódicas garante que os representantes escolhidos
cumpram os compromissos assumidos com os seus
representados.

D Nos dias de hoje, fatores como contingente populacional e
extensão territorial não obstam a participação direta dos
cidadãos nas decisões governamentais.

E A democracia representativa derivou da negligência de certos
grupos da sociedade nas decisões do Estado.
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QUESTÃO 8

Com relação à estrutura do texto e ao vocabulário nele empregado,
assinale a opção correta.

A A palavra indivíduos está implícita logo após o vocábulo
“alguns” no trecho “ficando alguns alijados do processo
decisório” (R.23-24).

B A substituição de “sobre” (R.34) por sob alteraria o sentido
original do texto, mas manteria sua coerência e sua correção
gramatical.

C O trecho entre travessões nas linhas 12 e 13 explica a
expressão “todos os envolvidos” (R.11-12).

D O vocábulo “recorde” (R.14) também poderia ser corretamente
grafado com acento — récorde.

E A substituição de “composta de” (R.17) por constituída de

acarretaria prejuízo de sentido ao texto.

QUESTÃO 9

Considerando as estruturas do texto, assinale a opção correta no que
diz respeito à concordância.

A A alteração de “sejam garantidas” (R.25) para seja garantido

não interfere na correção gramatical do período.

B As formas verbais “garantem” (R.31) e “obrigam” (R.32)
concordam com “eleições periódicas” (R.31).

C A inserção da forma verbal manterem no lugar de “manter”,
em “manter um olho na opinião do povo” (R.33), acarretaria
prejuízo sintático ao texto.

D A oração existia alguns fatores inviabilizadores parafraseia
de modo gramaticalmente correto o trecho “alguns fatores se
apresentaram como inviabilizadores” (R.7-8).

E Ainda que o vocábulo “necessidade” (R.15) estivesse
flexionado no plural, a forma verbal “identificou” (R.14)
deveria permanecer no singular.

QUESTÃO 10

Considerando as normas de redação oficial, assinale a opção
correta.

A Todos os expedientes oficiais devem seguir a mesma
diagramação.

B O uso do padrão culto da língua deve ser evitado nas redações
oficiais, pois dificulta o entendimento dos textos por parte da
população em geral.

C A redação de um documento oficial deve visar
primordialmente o entendimento da mensagem pelo seu
remetente, para quem, de fato, ela é importante.

D O registro de impressões pessoais nas comunicações oficiais
não deve ocorrer, ainda que o expediente apresente signatário
e destinatário identificados nominalmente.

E Como forma de uniformizar as comunicações oficiais,
emprega-se o mesmo vocativo em todas elas,
independentemente de seu destinatário.

QUESTÃO 11

Com relação ao sistema operacional e ao ambiente Linux, assinale

a opção correta.

A O kernel é um software que se instala dentro do Linux e faz

com que o Linux possa ser distribuído gratuitamente.

B O Linux oferece a opção de que um novo usuário possa abrir

uma sessão de uso do ambiente para utilizar seus aplicativos

mesmo que outro usuário esteja logado no sistema.

C O Linux pode ser acessado a partir da área de trabalho do

Gnome apenas, pois o KDE é uma GUI que só pode ser

utilizada em computador que tiver instalado o Windows para

uso simultâneo.

D Debian é uma das distribuições do Linux mais utilizadas no

mundo; no entanto, sua interface não suporta a língua

portuguesa, sendo necessário conhecimento de inglês para

acesso.

E O Linux oferece facilidade de interação entre software de

diversas plataformas; no entanto, não permite que sejam

criados drivers de configuração para que outros hardware

possam rodar no Linux.

QUESTÃO 12

Assinale a opção correta a respeito da edição de textos, planilhas e

apresentações em ambiente Linux.

A Um arquivo editado pelo BROffice em formato nativo pode ser

aberto por qualquer outro aplicativo do mercado, pois ele foi

feito para ser aberto e compatível com todos os ambientes, no

entanto o contrário não é verdadeiro.

B O Calc é uma ferramenta útil na construção de fórmulas

matemáticas para cálculo, possui as mesmas funcionalidades

do Excel da Microsoft, mas possui sintaxe de fórmulas

diferente das utilizadas por este.

C O BROffice é uma suíte de aplicativos que possui versões

específicas para Linux e para Windows; no entanto, para

executá-lo no Windows, é necessário fazer logoff e acessar o

Linux para utilizá-lo.

D No Impress, é possível criar uma nova apresentação de slides

e salvá-la no formato padrão nativo de arquivos para esse

aplicativo.

E Atualmente, o formato padrão dos arquivos do Writer é o

SXW, em substituição ao ODT, que apresentava diversas

limitações de compatibilidade. 
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QUESTÃO 13

Com relação ao uso e às opções do Mozilla Firefox, tendo como base a figura acima que mostra uma página acessada com esse navegador,
assinale a opção correta.

A Caso um cadeado fechado tivesse sido apresentado no rodapé dessa página, ele indicaria que o Firefox está conectado a um servidor
web que provê suporte ao HTTP seguro.

B Usando o botão , é possível ter acesso imediato aos dez sítios mais acessados em toda a Internet e ficar por dentro dos
principais acontecimentos. Também é possível configurar essa opção por assunto ou área temática, para se listar os principais sítios
correlatos.

C Na opção Código-Fonte, do menu , é possível ter acesso ao código html do documento e fazer alterações necessárias, caso
haja algum erro de carregamento na página.

D Por padrão, ao se clicar o botão , será aberta uma nova tela, com o mesmo conteúdo da tela mostrada na figura.

E A opção  da barra de menus exibe as versões anteriores das páginas do sítio da DPU, já publicadas.

QUESTÃO 14

Com relação aos aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações em ambiente Windows, assinale a opção correta.

A No modo de apresentação de slides do MSPowerPoint, que

pode ser acionado por meio da tecla � ou do botão ,
é possível visualizar os slides de uma apresentação em
conjuntos de quatro slides por tela. 

B Ao se inserir em um documento do Word um índice analítico,
é necessário que todas as entradas do índice estejam marcadas
por meio de um estilo específico.

C O comando Fórmula de uma tabela do Word permite acionar
o Excel para que possa ser incluída, dentro do documento, uma
tabela do Excel com campos pré-formatados para cálculos
numéricos.

D A extensão de arquivos .DOCX do Windows é uma alternativa
para que sejam salvos textos que possam ser abertos em outros
ambientes operacionais, como o Linux, por exemplo. 

E No Word, pode-se inserir uma quebra de página após a última

linha digitada teclando-se simultaneamente  � e �.

QUESTÃO 15

Assinale a opção correta a respeito de conceitos básicos,
ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet.

A Usando a ferramenta Telnet, pode-se verificar se uma máquina
está ou não no ar, e até mesmo obter o endereço IP dessa
máquina.

B O uso do modelo OSI permite uma melhor interconexão entre
os diversos protocolos de redes, que são estruturados em sete
camadas, divididas em três grupos: entrada, processamento e
saída.

C O correio eletrônico é um serviço de troca de mensagens de
texto, que podem conter arquivo anexado. Esse serviço utiliza
um protocolo específico denominado FTP.

D Um modem ADSL é um equipamento que permite que uma
linha telefônica seja compartilhada simultaneamente por
tráfego analógico de voz e outro digital de dados.

E Se a conta de e-mail está localizada em um servidor do tipo
Exchange Server, quando o usuário acessar as suas mensagens,
elas são automaticamente baixadas para a máquina usada pelo
usuário para fazer o acesso à conta, não ficando cópia das
mensagens acessadas nos servidor.



UnB/CESPE – DPU/ADM

Cargo 6: Economista  – 5 –

QUESTÃO 16

É função da Defensoria Pública

A defender judicialmente e administrativamente os direitos e

interesses das populações indígenas.

B promover a ação penal pública.

C promover, prioritariamente, a solução judicial dos conflitos em

favor dos mais necessitados.

D exercer com exclusividade a curadoria especial.

E exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos,

coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do

consumidor, conforme previsto na CF. 

QUESTÃO 17

A Defensoria Pública

A defere aos seus membros, com fulcro na LC 80, a prerrogativa

de se manifestar por cota em autos judiciais, não nos

administrativos.

B tem, por primazia, o objetivo de promover o bem de todos, sem

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou de quaisquer

outras formas de discriminação.

C é dirigida pelo ministro da Justiça.

D tem por princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade

e a independência funcional.

E tem por função gerenciar os sistemas internacionais de

proteção dos direitos humanos.

QUESTÃO 18

Os membros da Defensoria Pública da União (DPU)

A devem ter idade mínima de 35 anos.

B podem participar de sociedade comercial, exceto como cotista.

C gozam de independência funcional.

D não podem exercer a advocacia.

E sujeitam-se, precipuamente, ao regime da Lei n.º 8.112/1990.

QUESTÃO 19

As prerrogativas e garantias deferidas aos defensores públicos

(DPs) da União incluem

A a inamovibilidade, salvo se apenados com remoção

compulsória.

B o direito de recolhimento a prisão especial ou a sala de Estado

Maior, mesmo após sentença condenatória transitada em

julgado.

C a autoridade para requisitar força policial para assegurar a

incolumidade física dos membros da DPU, quando estes se

encontrarem ameaçados em razão do desempenho de suas

atribuições institucionais.

D o poder para determinar correições extraordinárias.

E a autoridade para convocar o Conselho Superior da DPU.

QUESTÃO 20

No que concerne aos DPs da União, assinale a opção correta.

A Entre as funções dos DPs da União, inclui-se representar a

parte em feito administrativo ou judicial, independentemente

de mandato, mesmo nos casos para os quais a lei exija poderes

especiais.

B DPs da União podem requisitar, de autoridade pública ou

privada e de seus agentes, exames, certidões, perícias,

vistorias, diligências, processos, documentos, informações,

esclarecimentos e providências necessários ao exercício de

suas atribuições.

C Os DPs da União possuem vitaliciedade.

D É livre o ingresso dos DPs da União em estabelecimentos

policiais, prisionais e de internação coletiva, desde que

previamente agendado.

E Aos DPs da União é reservado o mesmo tratamento concedido

aos magistrados e demais titulares dos cargos das funções

essenciais à justiça.

QUESTÃO 21

Com relação à classificação das normas constitucionais, assinale a

opção correta.

A A eficácia da norma contida pode ser restringida ou suspensa

pela incidência de outras normas constitucionais, a exemplo da

liberdade de reunião, que, mesmo consagrada no art. 5.º da

Constituição Federal de 1988 (CF), está sujeita a restrição ou

suspensão em períodos de estado de defesa ou de sítio.

B Muitas vezes, uma regra prevista na Constituição utiliza

expressões como nos termos da lei e na forma da lei,

evidenciando não ter aplicabilidade imediata. São as chamadas

normas constitucionais de eficácia contida.

C Normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas por

meio das quais o legislador constituinte regulou

suficientemente os interesses relativos a determinada matéria,

mas deixou margem à atuação restritiva por parte da

competência discricionária do poder público, nos termos em

que a lei estabelecer ou nos termos dos conceitos gerais por ele

enunciados.

D As normas constitucionais de eficácia plena são completas, não

necessitando de qualquer outra disciplina legislativa para terem

total aplicabilidade. Entre elas, encontram-se, por exemplo, as

declaratórias de princípios organizativos (ou orgânicos), que

contêm esquemas gerais e iniciais de estruturação de

instituições, órgãos ou entidades.

E Normas constitucionais de eficácia contida têm aplicação

direta e imediata, mas possivelmente não integral, pois, embora

tenham condições de produzir todos os seus efeitos, podem ter

sua abrangência reduzida por norma infraconstitucional. Como

regra geral, elas criam órgãos ou atribuem competências aos

entes federativos.
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QUESTÃO 22

É comum o emprego da expressão jurisdição constitucional

para designar a sindicabilidade desenvolvida judicialmente tendo

por parâmetro a CF e por hipótese de cabimento o comportamento

em geral, principalmente, do poder público, contrário àquela norma

paramétrica.

A fiscalização do cumprimento da CF tem como

pressuposto básico a ideia desta como conjunto normativo

fundamental, que deve ser resguardado em sua primazia jurídica,

vale dizer, em que se impõe a rigidez constitucional. Requer-se,

ainda, a CF em sentido formal.
André Ramos Tavares. Curso de direito

constitucional, 6.ª ed., p. 240 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção

correta, acerca do controle de constitucionalidade.

A A inconstitucionalidade formal se verifica quando a lei ou ato

normativo apresenta algum vício em seu processo de formação.

O desrespeito a uma regra de iniciativa exclusiva para o

desencadeamento do processo legislativo constitui exemplo de

vício formal objetivo.

B O controle de constitucionalidade preventivo é realizado

durante a etapa de formação do ato normativo, com o objetivo

de resguardar o processo legislativo hígido. Caso haja proposta

de emenda constitucional tendente a abolir direito fundamental,

qualquer dos legitimados poderá ajuizar, ainda durante o

processo legislativo, ação direta de inconstitucionalidade para

impedir o trâmite dessa emenda.

C O sistema jurisdicional instituído com a Constituição Federal

de 1891, influenciado pelo constitucionalismo norte-

americano, acolheu o critério de controle de

constitucionalidade difuso, ou seja, por via de exceção, que

permanece até a Constituição vigente. No entanto, nas

constituições posteriores à de 1891, foram introduzidos novos

elementos e, aos poucos, o sistema se afastou do puro critério

difuso, com a adoção do método concentrado.

D A CF mantém regra segundo a qual somente pelo voto de dois

terços de seus membros ou dos membros do respectivo órgão

especial podem os tribunais declarar a inconstitucionalidade de

lei ou ato normativo do poder público. Essa norma se refere à

reserva de plenário.

E A inobservância da competência constitucional de um ente

federativo para a elaboração de determinada lei enseja a

declaração da inconstitucionalidade material do ato normativo.

QUESTÃO 23

Conforme o art. 6.º, da Lei Complementar n.º 70/1991, é prevista

para as sociedades civis de prestação de serviços de profissões

legalmente regulamentadas, isenção do recolhimento de

contribuição para o financiamento da seguridade social. O art. 56

da Lei Ordinária n.º 9.430/1996, no entanto, revogou referida

isenção. Tendo por base essa situação e levando em consideração

o princípio constitucional da hierarquia das normas e a

jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção correta. 

A A revogação é inválida, pois lei complementar e lei ordinária

são espécies normativas materialmente distintas, cabendo à

primeira regulamentar no plano infraconstitucional as matérias

constitucionais mais relevantes, como aquelas relacionadas aos

direitos fundamentais.

B A revogação é válida, pois, consoante regra geral de direito

intertemporal, lei posterior revoga lei anterior.

C Não havendo hierarquia entre lei complementar e lei ordinária,

o conflito não se resolve por critérios hierárquicos, e sim pela

análise de critérios constitucionais acerca da materialidade

própria de cada uma dessas espécies normativas.

D A referida revogação é inválida, pois a lei complementar é

hierarquicamente superior à lei ordinária, não podendo por ser

suprimida.

E A revogação é válida, pois a lei ordinária é hierarquicamente

superior à lei complementar, extinguindo-a do mundo jurídico

quando ambas forem incompatíveis entre si.

QUESTÃO 24

Considerando os direitos fundamentais contidos na CF, assinale a

opção correta.

A Todos têm direito a receber dos órgãos públicos quaisquer

informações de seu interesse particular, ou de interesse

coletivo ou geral, que têm de ser prestadas no prazo da lei, sob

pena de responsabilidade.

B A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas

independem de autorização, sendo vedadas a dissolução

compulsória dessas instituições ou a suspensão de suas

atividades.

C A CF assegura plena liberdade para o exercício de trabalho,

ofício ou profissão, sendo vedadas restrições de qualquer

natureza.

D Os tratados e convenções internacionais acerca dos direitos

humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos

respectivos membros, serão equivalentes às emendas

constitucionais.

E No caso de iminente perigo público, a autoridade competente

poderá fazer uso de propriedade particular, assegurada ao

proprietário indenização, independentemente da ocorrência de

dano.
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QUESTÃO 25

A respeito dos princípios e normas que regem a administração
pública brasileira, assinale a opção correta.

A O servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional, no exercício de mandato eletivo federal, estadual
ou distrital, fica afastado de seu cargo, emprego ou função, e
pode optar pela sua remuneração.

B O princípio da irredutibilidade dos vencimentos alcança todos
os servidores, inclusive os que não mantêm vínculo efetivo
com a administração pública.

C A proibição constitucional de acumular cargos públicos
alcança os servidores de autarquias e fundações públicas, mas
não os empregados de empresas públicas e sociedades de
economia mista.

D O princípio da publicidade se verifica sob o aspecto da
divulgação externa dos atos da administração, não propiciando
o conhecimento da conduta interna dos agentes públicos.

E Apenas os brasileiros, por preencherem os requisitos
estabelecidos em lei, podem assumir cargos, empregos e
funções públicas.

QUESTÃO 26

Com relação aos atos administrativos, assinale a opção correta.

A No que se refere às espécies de atos administrativos, a
aprovação e a homologação são atos administrativos com igual
significado e extensão.

B Valendo-se de seu poder de autotutela, a administração pública
pode anular o ato administrativo, sendo que o reconhecimento
da desconformidade do ato com a lei produz efeitos a partir da
própria anulação.

C Pelo atributo da presunção de veracidade, a validade do ato
administrativo não pode ser apreciada de ofício pelo Poder
Judiciário.

D Os atos administrativos discricionários, por sua própria
natureza, não admitem o controle pelo Poder Judiciário.

E Quanto à exequibilidade, o denominado ato administrativo
perfeito é aquele que já exauriu seus efeitos, tornando-se
definitivo e não podendo mais ser impugnado na via
administrativa ou na judicial.

QUESTÃO 27

No que se refere ao processo administrativo e aos poderes da
administração, assinale a opção correta.

A O poder disciplinar é aquele pelo qual a administração pública
apura infrações e aplica penalidades aos servidores públicos e
a pessoas sujeitas à disciplina administrativa,  sendo o processo
administrativo disciplinar obrigatório para a hipótese de
aplicação da pena de demissão.

B Prevalece no processo administrativo a aplicação do princípio
da tipicidade, pelo qual a configuração de infração de natureza
administrativa depende de descrição precisa na lei.

C O princípio da gratuidade não se aplica ao processo
administrativo, considerando-se a necessidade de cobertura das
despesas decorrentes da tramitação.

D O princípio da obediência à forma e aos procedimentos tem
aplicação absoluta no processo administrativo, razão pela qual
os atos do referido processo sempre dependem de forma
determinada.

E O denominado princípio da oficialidade não tem aplicação no
âmbito do processo administrativo, pois a instauração do
processo depende de provocação do administrado.

QUESTÃO 28

Quanto à responsabilidade civil da administração, assinale a opção

correta.

A A teoria da irresponsabilidade do Estado é aplicável no direito

brasileiro.

B O nexo de causa e efeito não constitui elemento a ser aferido

na apuração de eventual responsabilidade do Estado.

C O Brasil adotou a teoria da responsabilidade subjetiva do

Estado, segundo a qual a administração pública somente

poderá reparar o prejuízo causado a terceiro se restar

devidamente comprovada a culpa do agente público.

D A reparação do dano, na hipótese de prejuízo causado a

terceiros pela administração, pode ser feita tanto no âmbito

administrativo quanto no judicial.

E As empresas prestadoras de serviços públicos não respondem

pelos prejuízos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a

terceiros. Em tal hipótese, o ressarcimento do terceiro

prejudicado deve ser feito diretamente pelo agente causador

do dano.

QUESTÃO 29

Acerca da administração indireta na organização administrativa

brasileira, assinale a opção correta.

A A fundação instituída pelo Poder Público detém capacidade de

autoadministração, razão pela qual não se sujeita ao controle

por parte da administração direta.

B A sociedade de economia mista pode ser organizada sob

quaisquer das formas admitidas em direito.

C As autarquias estão sujeitas a controle administrativo exercido

pela administração direta, nos limites da lei.

D A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado

organizada exclusivamente sob a forma de sociedade anônima.

E A autarquia é pessoa jurídica de direito público dotada de

capacidade política.

QUESTÃO 30

De acordo com o disposto na Lei n.º 8.112/1990, na hipótese de

inassiduidade habitual, a penalidade disciplinar a ser aplicada ao

servidor público é de

A suspensão de até 30 dias.

B multa.

C suspensão de até 15 dias.

D demissão.

E advertência.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Considerando a função de utilidade U(X,Y) = X a Y 1! a, onde (X,Y) são
as quantidades dos bens com preços (P

X
, P

Y
), e 0 < a <1 é uma

constante, assinale a opção correta em relação às demandas de um
consumidor com renda R e restrição orçamentária usual.

A Um aumento de 1% na renda desse consumidor faz que sua

utilidade aumente em mais que 1%.

B As funções de demanda pelos bens X e Y são, respectivamente,

e .
X

P

aR
X = 

Y
P

Ra
Y

)1( −

=

C As elasticidades cruzadas da demanda desse consumidor são
diferentes de zero.

D Para , P
X
 = 1, P

Y
 = 2 e R = 100, as quantidades que

2

1
=a

maximizam esse nível de utilidade são X = 50 e Y = 25.
E No caso em que os preços P

X
 e P

Y
 são fixos, um aumento de 1%

na renda desse consumidor faz que ele aumente em menos que
1% o consumo dos dois bens.

QUESTÃO 32

Em relação às curvas de indiferença, assinale a opção correta.

A Curvas de indiferença convexas implicam que se prefere sempre

os consumos extremos de um dos bens ao consumo médio de
todos eles.

B As curvas de indiferença entre dois bens complementares
perfeitos são linhas retas com inclinação !1.

C As curvas de indiferença entre dois bens substitutos têm o
formato da letra L.

D Curvas de indiferença entre um bem neutro e um bem normal
são linhas verticais em relação ao eixo do bem neutro.

E Curvas de indiferença monotônicas implicam que elas têm
inclinação negativa.

QUESTÃO 33

Assinale a opção correta com relação ao equilíbrio do consumidor.

A O estabelecimento de uma política de preço agrícola mínimo

ajudará uma economia a se aproximar do seu ótimo social.

B Quando o excedente do consumidor se iguala ao excedente do

produtor, tem-se uma situação de equilíbrio de mercado.

C Um mercado com demanda e oferta sensíveis, no qual o governo

resolva tributar a economia, levará necessariamente a uma igual
divisão do pagamento dos impostos devidos entre consumidores

e produtores.

D Em uma economia de mercado com externalidade negativa, o

custo privado de produção é inferior ao custo social. Daí, a
necessidade de intervenção do Estado.

E A definição de salário mínimo pelo governo leva o mercado de
trabalho a ficar equilibrado, bem como ao bem-estar social.

QUESTÃO 34

Assinale a opção correta a respeito dos efeitos preço, renda e
substituição.

A O efeito substituição negativo é dominado pelo efeito renda

positivo caso haja aumento de preço de um bem de Giffen.

B O efeito renda altera os preços relativos dos bens,

ocasionando, porém, a manutenção do poder aquisitivo do
consumidor.

C O efeito substituição mantém os preços relativos constantes
entre os bens e mantém constante o nível de utilidade do

consumidor.

D Aumento no preço de um bem normal implica que os efeitos

renda e substituição têm sinais opostos.

E Para bens complementares, não existe efeito renda, e, para

bens substitutos perfeitos, não existe efeito substituição.

RASCUNHO
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QUESTÃO 35

Assinale a opção correta em relação a elasticidade da procura.

A Um bem de luxo é um bem normal com elasticidade renda da
demanda inferior a 1.

B A elasticidade de uma demanda linear para preço igual a zero
tende para infinito.

C Quando a demanda for inelástica, a receita do produtor
aumentará quando o preço do bem comercializado aumentar,
mantidas as demais variáveis constantes.

D Quando um bem for inelástico, a receita aumentará quando se
aumentar a produção.

E A elasticidade renda da demanda por um bem inferior é menor
que 1.

QUESTÃO 36

Em relação aos fatores de produção, assinale a opção correta.

A A taxa marginal de substituição técnica do trabalho por capital
é a razão entre as variações das quantidades de trabalho e as de
capital para se manter o mesmo nível de produção.

B Isoquantas que representam proporções fixas dos fatores de
produção são linhas retas com inclinação negativa.

C Fatores de produção representados por isoquantas convexas
mostram que médias ponderadas dos planos de produção serão
factíveis.

D Diferentes pontos sobre a mesma isoquanta mostram as
diferentes combinações dos fatores de produção bem como
diferentes níveis de produção ocasionados por essas diferentes
combinações.

E A taxa marginal de substituição técnica entre insumos de
produção aumenta à medida que se percorre a curva de
isoquanta de cima para baixo.

QUESTÃO 37

Considerando um processo produtivo em que o trabalho é o único
fator de produção, assinale a opção correta quanto à produção total
e às produtividades média e marginal.

A Quando a produtividade marginal é igual a zero, o produto total
passa a ser decrescente.

B Quando a produtividade marginal é máxima, a produção total
encontra-se em seu ponto máximo.

C Quando a produtividade marginal é maior que a produtividade
média, esta é decrescente.

D Quando a produtividade marginal é maior que a produtividade
média, a produtividade marginal é exclusivamente decrescente.

E Quando a produtividade marginal é igual à produtividade média,
a produtividade marginal encontra-se no seu nível máximo.

QUESTÃO 38

Assinale a opção correta com relação aos retornos de escala.

A A ‘lei dos rendimentos decrescentes’ explica que o produto
marginal de um insumo diminui quando a quantidade desse
insumo é aumentada.

B Quando há rendimentos crescentes de escala em um setor,
normalmente uma empresa é menos eficiente do que muitas
empresas juntas.

C Com rendimentos crescentes de escala, as isoquantas situam-se
cada vez mais distantes umas das outras a partir da origem.

D Com rendimentos crescentes de escala, a produção aumenta
menos que o dobro quando há duplicação dos insumos.

E Rendimentos decrescentes de escala podem estar ligados a um
aumento da capacidade administrativa de coordenação de
tarefas.

QUESTÃO 39

Com respeito aos custos totais, médios e marginais, fixos e
variáveis, assinale a opção correta.

A No longo prazo, o custo médio de uma empresa se reduz
pelas economias de escala existentes e não pela economia de
aprendizagem.

B A curva de custo médio tem o formato de U porque quando
a produção aumenta os custos fixos médios caem e os custos
variáveis aumentam.

C Para a primeira unidade produzida, o custo marginal é
inferior ao custo variável médio.

D A curva de custo marginal passa pelo ponto de mínimo da
curva de custo variável e por um ponto tangente à curva de
custo médio.

E A área abaixo da curva de custo marginal mede os custos
médios.

QUESTÃO 40

Diferentes estruturas de mercado são verificadas no dia a dia.
Monopólios naturais ou mesmo legais, mercados concorrenciais,
oligopólios, concorrência monopolística, são alguns exemplos.
Acerca dessas diferentes estruturas de mercado, assinale a opção
correta.

A Em mercados concorrenciais, as empresas tendem a obter
lucro zero no curto prazo e, portanto, preferem não ficar
nesse tipo de mercado.

B Um monopólio será sempre ineficiente, pois seus preços são
sempre mais altos que os preços de concorrência perfeita.

C Um monopolista natural que é obrigado, pelo regulador, a
praticar preços concorrenciais estará produzindo em um nível
eficiente de produção.

D Empresas no setor oligopolista enfrentam rigidez de preços
para baixo, pois sempre tendem a não seguir aqueles que
abaixam os preços e a seguir aqueles que os aumentam.

E Práticas de cartéis tendem a ser estáveis, pois os lucros
sempre caem quando empresas individuais tendem a se
comportar unilateralmente.

QUESTÃO 41

Quanto à dinâmica de determinação de preços e margem de lucro,
assinale a opção correta.

A Independentemente do tipo de mercado, toda empresa
racional estabelece seus níveis de produção em que os custos
marginais se igualam às suas receitas marginais.

B A prática de discriminação de preços em mercados
imperfeitos normalmente leva a perdas sociais.

C Empresas em mercados de concorrência monopolística
tendem a ter lucros elevados no longo prazo devido à
característica de livre entrada e, consequentemente,
concorrência de novas empresas.

D Quantidades produzidas no equilíbrio de Cournot por
empresas pertencentes a um duopólio tendem a ser superiores
às quantidades produzidas no equilíbrio competitivo.

E Se duas empresas duopolistas pudessem fazer uma coalizão,
a produção das duas seria maior que se elas competissem à
Cournot.
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QUESTÃO 42

Com relação ao padrão de concorrência e competitividade, assinale
a opção correta.

A As margens de lucros de setores monopolistas são medidas pela
diferença entre os preços praticados e seus custos marginais.

B Promover a defesa da concorrência em um mercado de
monopólio natural é uma estratégia eficiente.

C Mercado em concorrência monopolística é caracterizado pela
livre entrada de empresas produzindo bens homogêneos.

D Em um duopólio à Bertrand, cada empresa escolhe, no
equilíbrio, o mesmo preço que escolheria se estivesse no
mercado competitivo.

E Tributar um mercado competitivo faz que a carga fiscal incida
fortemente sobre os consumidores.

QUESTÃO 43

A respeito da análise de competitividade, da análise de indústrias e
da concorrência, das vantagens competitivas e da estratégia
empresarial, assinale a opção correta.

A Para ser realmente efetiva, vantagem competitiva precisa ser
difícil de imitar, única, sustentável, superior à competição e
aplicável a uma situação específica.

B Vantagem competitiva sustentável é um diferencial competitivo
empresarial que se preocupa somente com impactos ambientais
de seus negócios.

C Segundo Porter, existem cinco fatores chave para o sucesso:
relevância, reconhecimento, receptividade, responsabilidade e
relacionamento, sendo que o fator que trata de vantagem
competitiva é a responsabilidade.

D A vantagem competitiva surge fundamentalmente quando o
valor que os clientes estão dispostos a pagar pelo produto ou
serviço é muito inferior aos preços praticados pelos
concorrentes.

E Vantagem competitiva é um conjunto de características que
permite a uma empresa ser diferente por entregar mais valor aos
clientes e, por isso, ampliar mercado.

QUESTÃO 44

Com relação aos pressupostos básicos do modelo IS-LM, assinale a
opção correta.

A O deficit público financiado pela elevação da dívida pública
interna não é viável quando o governo toma a decisão de pagar
maiores juros em seus títulos públicos.

B O relacionamento entre os setores monetário e real da economia
pode ser acompanhado por intermédio do modelo IS-LM, apesar
de a taxa de juros desempenhar sua função somente na curva
LM.

C As mudanças que afetam o investimento de forma endógena
caracterizam o modelo keynesiano simplificado.

D Considere que a demanda real de moeda seja
(M/P) = 0,3Y ! 20r, em que Y representa a renda real (em R$)
e r representa a taxa de juros (em %), e que a curva IS é
Y = 1.000 ! 2.000 r. Nessa situação, no pleno emprego, com
renda real igual a R$ 900 e nível de preço unitário, a oferta de
moeda no pleno emprego é igual a 268.

E Caso a elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de
juros se reduza, então a inclinação da curva LM diminuirá.

QUESTÃO 45

Acerca do Sistema de Contas Nacionais (SCN) e das contas
nacionais no Brasil, assinale a opção correta.

A Não é possível, a partir das identidades que mostram a
destinação do produto e da alocação da renda pelos agentes,
chegar a uma equação que mostre a igualdade entre o
superavit em transações correntes e a soma dos superavits do
setor privado e do governo.

B Em uma economia cujo consumo seja R$ 200; o investimento
privado, R$ 20; os gastos do governo, R$ 30; as exportações,
R$ 40; a variação de estoque, R$ 20; e as importações,
R$ 20, o produto interno bruto (PIB) será de R$ 290.

C Em uma economia em que o PIB a preço de mercado seja
R$ 500; as exportações de bens e serviços não fatores, R$ 35;
o consumo pessoal, R$ 300; o consumo do governo, R$ 50;
a variação de estoques, R$ 40; a importação de bens e
serviços não fatores, R$ 95; e renda líquida enviada ao
exterior, R$ 20; a formação bruta de capital fixo será igual a
R$ 170.

D Para avaliar a evolução anual do desempenho da economia
em relação às economias de outros países, não se deve
considerar o produto agregado, mas o produto total de cada
setor.

E O IBGE, instituto responsável pela elaboração e divulgação
do SCN brasileiro, segue os conceitos básicos e a estrutura-
padrão de acordo com o estabelecido pela Organização das
Nações Unidas, mas não os das demais organizações
internacionais — Fundo Monetário Internacional (FMI),
Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico e Banco Mundial.

RASCUNHO
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QUESTÃO 46

Acerca dos conceitos relativos ao deficit e à dívida públicos, assinale

a opção correta.

A A mensuração do deficit com base na execução orçamentária —

receitas e despesas — representa o conceito denominado acima

da linha, que corresponde à medição do deficit pelo lado do

financiamento, ou seja, pela forma como o deficit foi financiado.

B O deficit fiscal, como proporção do PIB, corresponde ao deficit

primário acrescido dos juros sobre o estoque da dívida, sendo

que o governo financia esse deficit aumentando o endividamento

em títulos públicos e não considerando a expansão monetária.

C Entre os objetivos da dívida pública interna, encontra-se a

captação de recursos para investimentos prioritários, mas não se

considera o giro da própria dívida.

D Embora os impostos constituam a principal fonte de receita do

governo, Arthur B. Lafer criticou a importância da receita via

tributos, mostrando que um aumento na alíquota de impostos

aumenta a receita tributária até certo ponto, a partir do qual o

aumento da alíquota reduz a arrecadação.

E Embora se considere a dívida como um acumulado de deficits,

é relevante entender que deficit é uma variável estoque e dívida,

uma variável fluxo.

QUESTÃO 47

Considerando que a análise do balanço de pagamentos no Brasil

permite avaliar o relacionamento do país com o resto do mundo,

assinale a opção correta.

A Considerando os fatores fundamentais para determinar o saldo

da balança comercial, quanto maior for a renda do país, melhor

será o saldo da balança comercial.

B As duas formas de contabilizar as exportações e as importações

são FOB (free on board) e CIF (cost, insurance and freight),

sendo a segunda a que adiciona ao custo da mercadoria os custos

com frete e seguro de transporte até o destino. Por isso,

considera-se o preço CIF para efeito do balanço de pagamentos.

C Quando ocorre um superavit em transações correntes, verifica-se

a geração de poupança externa necessária ao financiamento de

investimentos.

D A transferência líquida de recursos para o exterior equivale ao

saldo de serviços de fatores, acrescido das transferências

unilaterais.

E Em uma economia cuja poupança bruta do setor privado e o

saldo em conta-corrente se mantenham constantes, o governo

deve aumentar o deficit do balanço de pagamentos para elevar

o nível de investimento na economia.

QUESTÃO 48

Assinale a opção correta acerca dos agregados monetários e das

contas do sistema monetário.

A No Brasil, atualmente, existem cinco agregados monetários,

entre os quais, o M3 corresponde ao M2 acrescido dos

depósitos especiais remunerados, depósitos de poupança e

títulos emitidos por instituições depositárias.

B O multiplicador monetário aumenta quando se verifica uma

elevação na proporção entre o papel-moeda em poder do

público e os depósitos à vista nos bancos.

C Em uma economia na qual a proporção de depósitos à vista

sobre os meios de pagamento corresponda a 80%, os bancos

manteham 37,5% em reservas e o papel-moeda em circulação

seja igual a R$ 10 bilhões, o estoque de meios de pagamentos

será igual a R$ 50 bilhões.

D Um aumento na proporção do encaixe sobre depósitos à vista

dos bancos comerciais representa uma elevação do

multiplicador monetário.

E Ao verificar que um banco está vendendo cambiais para um

exportador, e não comprando, a autoridade monetária

percebe a geração de meios de pagamentos na economia.

QUESTÃO 49

Acerca do papel do governo na economia, assinale a opção

correta.

A Se o objetivo da política econômica consiste em aumentar o

nível de investimento do país, a autoridade governamental

deverá reduzir a poupança bruta do setor privado, aumentar

o saldo do governo em conta-corrente e aumentar o deficit do

balanço de pagamentos em transações correntes.

B Para uma economia cuja finalidade da política econômica

seja fazer a distribuição equitativa da renda, o governo deve

adotar tributos indiretos e taxas proporcionais.

C A existência de falhas de mercado que levem à desigualdade

na distribuição da riqueza, não está relacionada aos objetivos

do Estado, quais sejam eficiência, equidade e estabilidade.

D Por eficiência, entende-se que os impostos devem ser

progressivos, isto é, os agentes que recebem as maiores

rendas devem se enquadrar em uma faixa de tributação mais

elevada.

E As políticas macroeconômicas de estabilização e crescimento

econômico incluem as políticas fiscal e monetária,

envolvendo o poder de cobrar impostos e a determinação da

oferta de moeda e da sensibilidade da economia às taxas de

juros.
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QUESTÃO 50

A partir do conhecimento do papel da política fiscal e do

comportamento das contas públicas, assinale a opção correta.

A A política fiscal expansionista gera inflação e pode causar

distorções alocativas e distributivas, cujos reflexos podem

eliminar completamente os benefícios esperados sobre a renda

e o emprego.

B Caso o governo adote uma política fiscal contracionista por

intermédio do aumento de impostos, o resultado esperado será

a melhoria das condições da economia, pois a arrecadação de

tributos é necessária para o cumprimento dos compromissos

sociais.

C Para minimizar os efeitos indesejáveis de uma política monetária

contracionista, o governo pode adotar uma política fiscal

expansionista, aumentando o recolhimento dos tributos para

aumentar seus gastos governamentais e promover melhor

distribuição da renda.

D Política fiscal é o gerenciamento dos gastos e da arrecadação do

governo visando alcançar um dado objetivo. Entretanto, se a

economia estiver operando em um nível baixo de renda e de

produto, que represente recessão, uma política fiscal

expansionista não poderá induzir a retomada da trajetória do

crescimento da economia.

E A política fiscal expansionista provoca, de imediato, um

aumento no deficit público. Logo, a redução da demanda

artificialmente provocada pela política econômica pode gerar

pressões inflacionárias.

QUESTÃO 51

Assinale a opção correta acerca da política monetária.

A Quando o BACEN redesconta uma duplicata em poder de um

banco comercial entregando papel-moeda ao banco, não existe

criação nem destruição de meios de pagamentos.

B A compra de títulos públicos por parte do Banco Central do

Brasil (BACEN) amplia os meios de pagamentos da economia,

mas reduz a base monetária.

C Os instrumentos mais comumente utilizados pelo BACEN para

a execução da política monetária são alterações nas exigências

de reserva legal dos bancos, operações no mercado cambial e

mudanças nas taxas de redesconto, operando direta ou

indiretamente sobre a quantidade de moeda disponível para

empréstimos.

D A teoria quantitativa da moeda relaciona o volume de transações

a preços correntes com o estoque de moeda multiplicado pela

taxa de sua circulação. Nessa teoria monetária, a velocidade da

moeda é fixa no curto e longo prazo, devido aos hábitos e

tecnologias de realização de pagamentos da sociedade.

E Na linha teórica dos economistas novos keynesianos, a não

neutralidade da moeda é uma consequência da rigidez dos

salários reais.

QUESTÃO 52

Acerca do comportamento observado na relação entre taxas de
juros, inflação e resultado fiscal, assinale a opção correta.

A Os novos keynesianos acreditam que a existência de rigidez
de preços e salários faz que as políticas fiscais e monetárias,
desde que bem conduzidas, possam ser usadas para afetar o
produto. Entretanto, essa corrente teórica desconsidera o
efeito da política monetária sobre o nível de emprego.

B Dada a taxa de juros nominal, um aumento da inflação
esperada gera um aumento de investimentos.

C Uma elevação sistemática no nível de preços que desequilibre
o sistema de preços relativos não tem efeito sobre a
percepção do consumidor a respeito do que seja caro ou
barato.

D Um aumento generalizado no nível de preços domésticos
maior do que o verificado nos preços internacionais,
considerando a taxa de câmbio estável, incentiva a
exportação de produtos e aumenta o saldo comercial do país.

E Quando o sistema financeiro melhora sua credibilidade junto
à população, o efeito esperado é o aumento na demanda por
moeda que reflete uma taxa de juros maior.

QUESTÃO 53

Assinale a opção correta acerca da relação entre salários, inflação
e desemprego.

A Na nova divisão internacional do trabalho nas economias
semiperiféricas, percebe-se uma especialização em atividades
da indústria de transformação proveniente da migração da
produção de maior valor agregado e elevado coeficiente
tecnológico do centro capitalista, requerendo uma utilização
de mão de obra mais custosa e qualificada.

B A atuação do BACEN ao procurar desviar-se da meta de
inflação preestabelecida é uma ação esperada quando se
considera a teoria das expectativas adaptativas.

C A redução na taxa de inflação não pode aumentar o
desemprego no curto prazo.

D Quando ocorre uma elevação antecipada na taxa de inflação,
observa-se a redução do desemprego no curto prazo.

E A elevação na expectativa inflacionária não tem efeito sobre
o desemprego no curto prazo, somente sobre a inflação de
curto prazo.

QUESTÃO 54

Com respeito à oferta e à demanda agregadas, assinale a opção
correta.

A No modelo de oferta e demanda agregadas em que a oferta de
curto prazo seja positivamente inclinada, quando ocorre um
choque de oferta adverso ocorre redução dos salários reais no
curto prazo.

B No modelo de oferta agregada de curto prazo positivamente
inclinado, um choque que aumente o preço da matéria-prima
importada reduz a taxa de desemprego natural.

C A oferta agregada incorpora o mercado de bens, a moeda e as
divisas.

D O efeito taxa de juros incide sobre o consumo em decorrência
de uma mudança no poder de compra do consumidor
atribuída a uma mudança no nível de preços agregado.

E Uma curva de demanda agregada muito inclinada nunca está
associada a uma redução da arrecadação de tributos
decorrente do aumento dos juros.
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QUESTÃO 55

Assinale a opção correta acerca dos planos de estabilização da
economia brasileira.

A No Plano Real, a valorização da nova moeda contribuiu para
baixar a inflação, acabar com a deterioração da balança
comercial e diminuir a vulnerabilidade frente às crises externas.

B A condução do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND)
não foi acompanhada pelo aumento da dívida externa, mas pelo
significativo aumento da dívida interna.

C Sob a regência do II PND, o controle sobre o reajuste de preços
e tarifas foi uma das causas do aumento no endividamento
externo das empresas estatais.

D O Plano de Metas do Governo Kubitschek foi implementado
com sucesso, alcançando a maioria das metas para o setor
público e privado. Nesse período, a economia cresceu com taxas
aceleradas e ambiente político democrático, mas perdeu o
controle sobre a estabilidade do nível de preços.

E O Plano Collor, ao contrário do Plano Cruzado, considerou a
hipótese de inercialidade da inflação como um de seus
fundamentos.

QUESTÃO 56

As tarifas, os subsídios e as cotas são instrumentos de política
comercial. Quanto a esses instrumentos e políticas, assinale a opção
correta.

A Os subsídios às exportações diminuem o excedente do
consumidor e aumentam o bem-estar econômico.

B Restrição voluntária às exportações não é uma variante das cotas
porque é imposta pelo país exportador.

C A aquisição de bens por empresas estatais nacionais e as
barreiras não tarifárias são alguns instrumentos comerciais
adotados. Os subsídios de crédito à exportação não são
instrumentos aceitos para essa finalidade, por não constituírem
instrumentos comerciais e sim financeiros.

D A aplicação de tarifa reduz o excedente do produtor e aumenta
as receitas do governo.

E As cotas de importação aumentam o excedente do produtor, mas
têm efeito ambíguo no bem-estar econômico geral.

QUESTÃO 57

Assinale a opção correta acerca dos principais organismos
internacionais relacionados à economia.

A O Banco Mundial foi criado para reconstruir os países
destruídos pela Segunda Guerra Mundial, mas voltou-se para
combater a pobreza. O Banco Mundial é composto pelo BIRD,
pela Associação Internacional de Desenvolvimento e pela
Corporação Financeira Internacional.

B No FMI, existe um sistema de cotas em que cada país membro
possui uma cota estabelecida de acordo com os indicadores
econômicos vigentes e, assim, fica estabelecido o poder de voto
de cada país nas decisões do fundo.

C O Banco Interamericano de Desenvolvimento tem como
principais funções promover o desenvolvimento sustentável das
economias de países em desenvolvimento e contribuir para a
redução da pobreza.

D O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD) é uma instituição que fornece apoio aos países da
América Latina e Caribe, com intuito de reduzir a pobreza e a
desigualdade.

E Entre os princípios da Organização Mundial do Comércio estão
o princípio da não-discriminação, o da previsibilidade e o da
concorrência leal. Adicionalmente, sabe-se que os países em
desenvolvimento não terão vantagens tarifárias a serem
concedidas pelos países desenvolvidos.

QUESTÃO 58

A literatura sobre finanças públicas normalmente distingue três
categorias de bens: públicos, semipúblicos e privados. A respeito
dos bens públicos, assinale a opção correta.

A Os indivíduos têm interesse em revelar suas preferências
sobre a produção desses bens antes da definição do nível
ótimo de produção.

B O bem somente pode ser considerado público se o princípio
da não exclusão no consumo for aplicável,
independentemente da quantidade consumida.

C O custo marginal de produção do bem público costuma ser
maior que o custo marginal de produção dos bens privados.

D Na análise do equilíbrio na produção dos bens públicos em
relação à quantidade produzida, a curva de utilidade marginal
do bem deve ter a inclinação negativa.

E O gráfico utilizado para a definição do nível ótimo de
produção do bem público deve supor que todos consomem
simultaneamente a mesma quantidade dele e pagam o mesmo
preço por ele.

QUESTÃO 59

Acerca das funções governamentais, assinale a opção correta.

A As distorções no mercado interno provocadas por crises
internacionais devem ser corrigidas exclusivamente com
instrumentos de política fiscal.

B O papel de conduzir a economia no caminho do crescimento
sustentado é responsabilidade exclusiva dos Estados
nacionais.

C O mercado de trabalho é o setor de economia que precisa de
maior desregulamentação estatal, para se adequar às novas
realidades mundiais.

D A atividade financeira do Estado somente está completa
quando são consideradas as atividades de obtenção,
dispêndio, gerenciamento e criação de recursos públicos.

E O deficit público, ainda que estrutural, deve ser considerado
indutor do desenvolvimento econômico.

QUESTÃO 60

Em relação à forma como o imposto sobre a renda se enquadra na
teoria da tributação, assinale a opção correta.

A A homogeneização do custo financeiro ocorre com mais
frequência nas fontes de renda de trabalho assalariado do que
nas de trabalho não assalariado.

B O imposto sobre a renda deve ser necessariamente uniforme,
independentemente dos tipos de fontes de renda. 

C Do ponto de vista da neutralidade, um imposto geral e
progressivo sobre a renda é mais eficaz que um imposto
parcial e cedular.

D O nível de renda é um indicador infalível da capacidade de
contribuição individual dos contribuintes.

E Um imposto progressivo em relação à renda individual é
também progressivo em relação ao esforço anual de trabalho.
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QUESTÃO 61

Segundo a lei dos dispêndios crescentes, postulada por Adolf
Wagner, em 1880, e válida até hoje, os gastos públicos têm uma
tendência a representar parcelas cada vez maiores do produto interno
bruto (PIB). A esse respeito, assinale a opção correta.

A Para não sobrecarregar excessivamente a carga tributária, é
importante que o aumento de gastos seja financiado com
elevações da dívida.

B Fatores demográficos e urbanização são os principais
responsáveis pela validade da lei dos dispêndios crescentes no
mundo moderno.

C O aumento do PIB per capita permite aliviar as pressões sobre
o crescimento dos dispêndios públicos.

D O aumento da produtividade das economias em relação aos
serviços privados tem contribuído para compensar a elevação
global das despesas públicas.

E Durante o período de governos contrários à intervenção
governamental na economia, países como o Reino Unido e os
Estados Unido da América conseguiram reduzir a participação
dos gastos públicos no PIB.

QUESTÃO 62

A descentralização entre as esferas nacionais e subnacionais de
governo é uma das características mais importantes do gasto público.
A respeito da forma como o Brasil e outros países do mundo têm
conduzido esse problema, assinale a opção correta.

A A descentralização do gasto público tem o objetivo exclusivo de
resolver os conflitos entre as esferas centrais e regionais de
governo.

B Na maioria dos países da América Latina, o processo de
descentralização dos gastos públicos é decorrente da
globalização das economias.

C O enfoque principal da descentralização de gastos na América
Latina foi a busca de maior eficiência na alocação dos recursos
fiscais e nos próprios gastos públicos.

D A relevância dos processos de descentralização está direta e
exclusivamente associada ao grau de extensão territorial dos
países.

E O princípio da unidade de governo não impede a
descentralização de gastos públicos entre as esferas
subnacionais.

QUESTÃO 63

Quanto aos diversos conceitos técnicos utilizados pelos organismos
financeiros internacionais para comparar os endividamentos
governamentais, assinale a opção correta.

A O denominado imposto inflacionário, cujo crescimento é
inversamente proporcional à taxa de inflação, pode ser
considerado uma das fontes de financiamento do deficit
governamental.

B A necessidade de financiamento do setor público deve ser
apurada e considerada de forma isolada, em cada esfera de
governo, e inclui todas as receitas diretas e indiretas.

C O deficit operacional exclui do deficit primário os encargos
totais com juros e correção monetária.

D Nas parcelas da dívida contratada no exterior, a taxa de juros
externa deve ser excluída dos spreads e outros encargos
administrativos.

E Na dívida líquida do setor público, devem ser incluídos os títulos
em poder do Banco Central do Brasil (BACEN).

QUESTÃO 64

Acerca do período entre 1968 e 1973, conhecido como a época do
milagre brasileiro, assinale a opção correta.

A A expansão econômica dos setores de bens de capital e bens
intermediários diminuiu a pressão sobre as importações.

B Não havia condições econômicas estruturais para justificar o
crescimento verificado durante esse período.

C O crescimento da economia mundial durante esse período
favoreceu as taxas de crescimento observadas no Brasil.

D Embora tenha havido elevadas taxas de crescimento no
Brasil, a inflação do período também cresceu muito.

E Nesse período, o diagnóstico sobre as causas da inflação foi
alterado, passando-se a considerar a inflação de demanda.

QUESTÃO 65

Em relação ao processo de estabilização econômica verificado no
Brasil durante os anos 90 do século passado, assinale a opção
correta.

A As baixas taxas de juros praticadas na segunda metade dos
anos 90 do século passado contribuíram para manter a
inflação sob controle.

B Imediatamente após a aprovação do Plano Real, o resultado
primário do setor público e o deficit nominal foram
reduzidos.

C A ausência de âncora cambial ajudou a recompor os dados
relacionados com o comércio exterior.

D A maioria dos efeitos benéficos sobre o comércio externo só
foi observada muitos anos depois, com a recomposição das
reservas cambiais.

E A fase de transição, notadamente por causa da convivência
com a unidade real de valor (URV), permitiu uma
acomodação dos preços relativos.

QUESTÃO 66

Depois da estabilização econômica verificada após a
implementação do Plano Real, começaram a surgir problemas no
Brasil, sobretudo relacionados às contas externas. A esse respeito,
assinale a opção correta.

A Àquela época, foi necessário incrementar o processo de
abertura comercial, implementando medidas como a redução
das tarifas de importação sobre automóveis.

B Apesar da valorização do câmbio argentino, os deficits

comerciais entre Brasil e Argentina continuaram a existir.

C O sucesso das medidas de controle cambial no México
fortaleceu a política adotada no Brasil, cujas características
eram semelhantes à mexicana.

D As correções no câmbio traziam o benefício adicional de
proporcionar melhores condições de controle da inflação.

E Entre as medidas adotadas para controlar a demanda interna,
estavam restrições ao crédito e redução da taxa de juros.
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QUESTÃO 67

Acerca das parcerias público-privadas (PPP), assinale a opção
correta.

A Em nenhuma hipótese, a administração pública pode ser titular
da maioria do capital votante das SPE.

B Nas PPP, os recursos necessários para os investimentos iniciais
devem ser exclusivamente do parceiro privado e cabe ao Estado
pagar pelos referidos serviços.

C As regras vigentes sobre as PPP são aplicáveis apenas à União
e aos seus órgãos da administração direta e indireta.

D As obrigações pecuniárias contraídas em contrato de PPP não
podem ser garantidas mediante a vinculação da receita de
impostos.

E As PPP podem ser contratadas com sociedades de propósito
específico (SPE) ou com sociedades de responsabilidade
limitada.

QUESTÃO 68

O desenvolvimento das empresas transnacionais obrigou o Estado a
melhorar os instrumentos regulatórios. Com relação à ordem
econômica, a legislação brasileira permite que essas empresas

A exijam exclusividade para divulgação de publicidade nos meios
de comunicação de massa.

B dominem mercado relevante de bens ou serviços.
C fixem preços em acordo com o concorrente.
D limitem ou impeçam o acesso de novas empresas ao mercado.
E aumentem arbitrariamente os preços.

QUESTÃO 69

Os indicadores sociais e de renda fornecem informações que dizem
respeito diretamente à qualidade de vida da população brasileira e de
outros países. Em relação a esse assunto, assinale a opção correta.

A A pobreza da população de um país somente pode ser medida
em comparação com os mesmos índices de outro país.

B Embora a expectativa de vida, no Brasil, tenha aumentado nos
últimos anos, os indicadores de saneamento básico mostram uma
piora do quadro social.

C No índice de desenvolvimento urbano (IDH), estão incluídos
indicadores de renda, de saúde da população e de condições de
educação.

D Quanto maior for o índice de Gini de um país, mais próxima sua
curva de Lorenz estará da reta de renda perfeitamente
distribuída.

E Quando a renda média das famílias aumenta, ocorre
necessariamente uma diminuição no índice de concentração de
renda.

QUESTÃO 70

As agências de fomento estaduais 

A podem captar recursos junto ao público, incluindo a captação de
recursos externos.

B devem ser constituídas obrigatoriamente sob a forma de
sociedade anônima de capital fechado.

C podem ser transformadas em qualquer outro tipo de instituição
autorizada a funcionar pelo BACEN.

D estão proibidas de captar recursos provenientes de organismos
e instituições financeiras internacionais.

E estão proibidas de prestar serviços de consultoria e de agente
financeiro.

QUESTÃO 71

O conceito de responsabilidade fiscal diz respeito a diversos
órgãos e entidades públicas. Assinale a opção que apresenta órgão
ou entidade excluído desse conceito.

A Supremo Tribunal Federal
B Banco Central do Brasil
C Tribunal de Contas da União
D Senado Federal
E PETROBRAS

QUESTÃO 72

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é correto
afirmar que, se a administração pública verificar, ao final de
determinado bimestre, que a receita foi significativamente inferior
à esperada, de modo que sua realização poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal
estabelecidas no anexo de metas fiscais daquele ano, os Poderes
e o Ministério Público devem promover

A limitação de desembolsos financeiros, segundo os critérios
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

B limitação de empenho e movimentação financeira, segundo
os critérios fixados pela lei orçamentária.

C  limitação de empenho e movimentação financeira, segundo
os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

D o reajuste da previsão da receita, para ajustá-la à nova
perspectiva de arrecadação.

E limitação de desembolsos financeiros, segundo os critérios
fixados pela lei orçamentária.

QUESTÃO 73

Segundo o disposto na LRF, permite-se que as despesas de
pessoal sejam elevadas por meio de

A lei que aumente o número de cargos em comissão de
determinado município.

B ato a ser editado pelo presidente da República, em 30 de
dezembro de 2010.

C ato que desatenda ao limite legal de comprometimento
aplicado às despesas com pessoal inativo.

D ato que crie despesa obrigatória de caráter continuado, sem
que haja medidas compensatórias.

E lei municipal que desatenda aos limites de despesa com
pessoal ativo estabelecidos em decreto presidencial.

QUESTÃO 74

Conforme a LRF, no último ano de mandato, é permitido aos
prefeitos 

A deixar restos a pagar não processados, em valor superior à
disponibilidade de caixa.

B deixar restos a pagar processados, em valor superior à
disponibilidade de caixa.

C promulgar, até meados de janeiro desse ano, lei que amplie
o salário dos professores.

D deixar restos a pagar processados e não processados que,
somados, alcancem valor superior à disponibilidade de caixa.

E firmar, pela prefeitura, operação de crédito por antecipação
de receita, em meados de janeiro desse ano, desde que a
liquide até o último dia de novembro do mesmo ano.
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QUESTÃO 75

Para efeito do disposto na LRF, equipara-se às operações de crédito

I a captação de recursos a título de antecipação de receita de

contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido.

II a assunção direta de compromisso com fornecedor de

mercadorias, mediante emissão de título de crédito.

III o recebimento antecipado de dividendos regulares de empresa

cuja maioria do capital social votante pertença ao poder público.

IV a captação de recursos a título de antecipação de receita de

tributo cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido.

V a assunção de obrigação com fornecedores, sem autorização

orçamentária para pagamento a posteriori de bens e serviços.

Estão certos apenas os itens

A I, II e III.

B I, IV e V.

C I, II, III e V.

D I, II, IV e V.

E II, III, IV e V.

QUESTÃO 76

Considere que determinado estado, ao elaborar sua lei orçamentária,

tenha definido que o valor da arrecadação do ICMS deveria ser

calculado subtraindo-se da arrecadação prevista os valores que, por

determinação constitucional, devem ser transferidos para os

municípios. Ao agir dessa forma, o estado violou o princípio

orçamentário

A da universalidade.

B do orçamento bruto.

C da prudência.

D da entidade.

E da unidade.

QUESTÃO 77

Considerando-se que determinado estado se utilize da classificação

econômica da despesa estabelecida na Lei n.° 4.320/1964, é correto

afirmar que, no orçamento desse estado, subvenção

A destinada a salvar da falência uma empresa privada é

considerada subvenção social.

B será classificada como despesa corrente ou de capital se se

destinar despesas correntes ou de capital do recebedor dessa

subvenção.

C destinada a instituições públicas de caráter assistencial ou

cultural classifica-se como subvenção social.

D destinada a instituições privadas de caráter cultural, sem

finalidade lucrativa, deve ser considerada subvenção econômica.

E destinada a uma empresa pública classifica-se como subvenção

social.

QUESTÃO 78

Se determinado município decidir, em 2010, anular determinada

despesa, o valor anulado

A poderá ser usado em dotação recriada se corresponder a uma

dotação de 2008.

B será considerado dotação extinta, independentemente da

origem temporal da anulação.

C reverterá para a dotação, independentemente da origem

temporal da anulação.

D será considerado receita de 2010, se corresponder a uma

dotação de 2009.

E será transferido para 2011 se corresponder a uma dotação

de 2010.

QUESTÃO 79

Com base no disposto na Lei n.° 4.320/1964, assinale a opção

correta.

A Essa lei não contém norma que imponha a classificação das

notas de empenho ou dos empenhos.

B Segundo essa lei, os empenhos podem ser ordinários e

extraordinários.

C A referida lei prevê empenhos ordinários, extraordinários,

globais ou por estimativa.

D Os empenhos previstos nessa lei classificam-se em

adicionais, especiais e extraordinários.

E A adoção da classificação prevista na referida lei é

facultativa.

QUESTÃO 80

Considere que determinado município tenha recebido, de uma

empresa que se instalou em sua região, doação em dinheiro

destinada à construção de uma escola pública. Considere, ainda,

que não havia qualquer previsão orçamentária relativa a essa

receita. Nessa situação, a prefeitura

A não deve registrar a receita, já que não havia previsão

orçamentária.

B não deve aceitar a doação porque não há previsão

orçamentária.

C deve registrar a receita como extra-orçamentária.

D deve registrar a doação como receita futura, de forma que

seja prevista no exercício financeiro seguinte.

E deve registrar a receita como receita orçamentária.




