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P R O V A  O B J E T I V A  

S E C R E T A R I A  D E  E S T A D O  D A  A D M I N I S T R A Ç Ã O  E  D A  P R E V I D Ê N C I A  
D E P A R T A M E N T O  D E  R E C U R S O S  H U M A N O S  

  

19  DE NOVEMBRO DE 2017 

AGENTE PROFISSIONAL: ECONOMISTA 

 
L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   

I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  
 
1. Esta PROVA contém 40 questões numeradas de 01 a 40.  

2. Confira se a sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta e se corresponde ao seu CARGO. Em caso negativo, 

comunique imediatamente ao fiscal de sala para a substitui-

ção da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma divergên-

cia, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência do CARTÃO-RESPOSTA, assine seu 

nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta.  
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

04 opções identificadas com as letras A, B, C, e D . Apenas 

uma responde corretamente à questão. 
7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe as 

instruções a seguir. 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 

retângulo correspondente à opção escolhida para 

resposta. A marcação em mais de uma opção 

anula a questão, mesmo que uma das respostas 

esteja correta. 

                 Preenchimento correto. 

                 Preenchimento incorreto. 

                 Preenchimento incorreto. 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 04 (quatro)  

horas, com início às 14 horas e término às 18 horas. 

9. Você poderá deixar o local de prova somente após as 15 

horas. 

10. O caderno de PROVA NÃO poderá ser levado pelo candidato. 

11. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de:  

 

a. ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

b. ausentar-se do local de provas antes de decorrida 

1 ( uma) hora do início da PROVA; 

c. ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-
RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou caderno de 

PROVA; 

d. ser surpreendido, durante a realização da PRO-
VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. usar qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de 

comunicação, bem como protetores auriculares 

sem a permissão da Comissão; 
f. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 

 

RESPOSTAS 

 
 

����--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. O trecho da coluna semanal de Contardo Calligaris reproduzido a seguir é referência para a próxima questão. 
 

Domingo, 10 de setembro, em Porto Alegre, o Santander Cultural encerrou a exposição "Queermuseu". O banco se 
apavorou diante das ameaças de boicote por clientes indignados com algumas das obras expostas – as quais ofende-
riam a moral e instigariam pensamentos e atos impuros. 

 
Uma parte, ao menos, dos protestos veio de pessoas que se declaram "liberais". Mamma mia. Liberal é quem defende, 
antes de mais nada, a liberdade do indivíduo (limitada apenas pelo Código Penal). Um liberal que não gostasse das 
obras expostas visitaria outra exposição. Ponto. Pretender boicotar o banco se a exposição não for fechada, essa é a 
conduta de grupos confessionais ou totalitários (fascistas ou comunistas). 

 
Folha de S. Paulo, 15/09/17. (excerto). 

 
Ao afirmar que a conduta descrita no texto é tanto de grupos fascistas quanto comunistas, o autor 

 
 recrimina quem não gosta da exposição. A)
 define esses comportamentos como radicais. B)
 concorda com os que culpam o banco pelo evento. C)
 confunde os conceitos de liberal e fascista. D)

 
2. Leia o excerto da apresentação de uma reportagem, reproduzido a seguir. 
 

Afinal, por que (1) é que o Brasil nunca deixa de ser pobre? 
 

Spoiler: porque (2) o único caminho para enriquecer é diluir a concentração de poder político-econômico. E o que     
fazemos é justamente o contrário. 

 
Mais de 40 milhões de brasileiros moram em residências sem acesso a água potável, mesmo estando no país com as 
maiores reservas de água doce do mundo. Em um terço dos 1.444 municípios do semi árido nordestino, mais de 10% 
das crianças sofre de desnutrição – no país que mais produz proteína animal no planeta. 

 
Mergulhando um pouco mais na história brasileira, não é difícil perceber que riquezas naturais e qualidade de vida para 
a população não são necessariamente coisas que andam lado a lado. Nosso imenso potencial tem feito justamente o 
contrário, nos ajudando a empacar em uma nada agradável 80ª posição mundial quando o assunto é a riqueza produ-
zida por cada cidadão. Não faz sentido. Lendo a próxima página, no entanto, você vai entender os porquês(3). 

 
Disponível em: <https://super.abril.com.br/sociedade/afinal-por-que-e-que-o-brasil-nunca-deixa-de-ser-pobre/>. Acesso em: 10/9/17. 

 
Algumas palavras podem ser pronunciadas da mesma maneira, mas sua grafia e significado são diferentes. É o que 
acontece com “por que”, conforme se pode ver no excerto lido. A respeito das diferentes possibilidades de emprego de 
“por que”, assinale a análise CORRETA. 

 
 Na primeira ocorrência, por se tratar de uma pergunta indireta, a grafia aceita poderia ser por quê. A)
 Na primeira ocorrência, caso a frase não estivesse deslocada, a grafia deveria ser junta. B)
 Na terceira ocorrência, a grafia se justifica por se tratar de um emprego da palavra como substantivo. C)
 Na segunda ocorrência, a grafia se justifica por preceder uma consequência. D)

 
3. Pesquisadores das universidades da Califórnia e do Texas, ambas nos Estados Unidos, descobriram que os smartpho-

nes podem diminuir a capacidade cerebral das pessoas — mesmo quando não são usados. O estudo, publicado no pe-
riódico Journal of the Association for Consumer Research, foi feito com mais de 500 jovens, e seus resultados mostram 
que aqueles que estavam mais próximos de seus aparelhos telefônicos, mesmo que desligados, estavam mais atentos 
aos dispositivos e preocupados com isso. 

 
Os voluntários da pesquisa alegaram se sentirem distraídos pelos celulares, mesmo quando não estavam com eles. 
“Temos recursos limitados de atenção e utilizamos alguns deles para apontar o resto na direção certa”, conta Adrian 
Ward, um dos autores da pesquisa, ao The Atlantic. 
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Entretanto, o estudo de Ward e seus colegas não foi replicado, o que é um problema, já que há uma grande discussão 
na atualidade que defende a replicação de todos os estudos psicológicos antes de maiores conclusões. A recomenda-
ção do especialista, mesmo assim, é colocar o smartphone em outro cômodo em momentos de descanso e necessida-
de de maior concentração. 

 
Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/08/smartphones-diminuem-capacidade-cerebral-das-pessoas-aponta-

estudo.html>. Acesso em: 16/08/17. 

 

O conectivo “Entretanto”, no início do último parágrafo, indica  
 

 uma ressalva ao conteúdo anterior, já que o estudo em questão não foi reproduzido em busca de resultados      A)
semelhantes. 

 uma consequência do estudo feito, que não pôde ser confirmado por falta de evidências e de aplicação científica. B)
 uma oposição aos resultados do estudo, pois a comunidade científica não comprovou a eficácia do experimento C)

conduzido. 
 uma concessão aos indícios coletados, que não eram conclusivos ou deixavam brechas para outras análises    D)

possíveis. 
 

4. Se saber contar uma história de amor é uma arte, saber viver uma história de amor é igualmente arte maior e rara. Arte 
igualmente bela, dificílima e necessária. Verdade é que nem sempre essa história é contada na mesa do bar. Possi-
velmente o mundo, dela não tomará conhecimento. Pouco importa. Os que a viveram, embora não a alardeiem, se 
comprazem em vivê-la, em lembrá-la ou em ver na representação do amor alheio seu realizado amor. 

 
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Ler o mundo. São Paulo: Global, 2011, p. 112. 

 
A forma verbal alardeiem pode ser corretamente substituída, mantendo-se o sentido inicial do texto, por 

 
 congratulassem. A)
 aparentam. B)
 divirtam-se. C)
 ostentem. D)

 
5. Num congresso que celebra o valor da palavra, o tema da minha intervenção é o modo como critérios hoje dominantes 

desvalorizam palavra e pensamento em nome do lucro fácil e imediato. Falo de razões comerciais que se fecham a 
outras culturas, outras línguas, outras lógicas. A palavra de hoje é cada vez mais aquela que se despiu da dimensão 
poética e que não carrega nenhuma utopia sobre um mundo diferente. O que fez a espécie humana sobreviver não foi 
apenas a inteligência, mas a nossa capacidade de produzir diversidade. Essa diversidade está sendo negada nos dias 
de hoje por um sistema que escolhe apenas por razões de lucro e facilidade de sucesso. Os africanos voltaram a ser 
os “outros”, os que vendem pouco e os que compram ainda menos. Os autores africanos que não escrevem em inglês 
(e em especial os que escrevem em língua portuguesa) moram na periferia da periferia, lá onde a palavra tem de lutar 
para não ser silêncio. 

 
COUTO. Mia. E se Obama fosse africano? e outras intervenções. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 13. 

 

Uma das maneiras de retomar palavras e expressões já empregadas em um texto é utilizando pronomes. Assinale a al-
ternativa que indica CORRETAMENTE a possível substituição ou retomada para o excerto lido. 

 
 Caso o autor desejasse retomar, no período seguinte, as palavras “palavra” e “pensamento”, nessa ordem, poderia A)

empregar esta e aquele. 
 A palavra “se” apresentada no segundo período funciona como pronome reflexivo para razões comerciais. B)
 Ao empregar o pronome “nossa”, o autor se distancia do objeto de atenção do texto, revelando a exclusão que pre-C)

tende evidenciar. 
 O pronome “outros”, entre aspas no texto, confere destaque positivo ao grupo que representa – os africanos. D)
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
 

6. Em uma pesquisa, os dados foram coletados e organizados conforme a tabela apresentada. 
 
 
 

 
 
 

A mediana dos dados agrupados é 
              

 50. A)
 56.                                                                                                                           B)
 58. C)
 60. D)

 
 

7. O resultado da expressão 
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é igual a: 
 

 0. A)
 2. B)
 8. C)
 33. D)

 
8. Num determinado escritório de contabilidade, são realizadas as atividades de registro das movimentações diárias das 

empresas para que no encerramento do mês seja realizada a apuração dos impostos. Para dar conta dessas ativida-
des, há nove funcionários com a mesma capacidade produtiva que podem realizar essas tarefas, sendo que todos os 
meses é escolhida uma equipe de quatro desses funcionários que fica dedicada durante vinte e um dias, trabalhando 
cinco horas por dia. Para permitir que, em determinado mês, esses funcionários possam participar de uma capacitação 
sem comprometer as atividades de registro das movimentações diárias, faz-se necessário realizar esse trabalho em 
apenas quinze dias, trabalhando apenas quatro horas por dia. Quantos funcionários o proprietário do escritório de con-
tabilidade deve colocar na equipe para que o trabalho seja realizado dentro das novas condições de tempo apresenta-
das? 

  
 5 funcionários. A)
 6 funcionários. B)
 7 funcionários. C)
 8 funcionários. D)
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9. Uma empresa adquire madeira já cortada para montar dois tipos de móveis, a matéria-prima já é entregue nas medidas 
corretas e com todas as furações. No entanto, o acabamento é realizado em dois setores na empresa, um para lixa-
mento e outro para a pintura. O setor de lixamento fica disponível 5 horas por dia e o setor de pintura 7 horas por dia. O 
móvel do tipo 1 necessita de 14 minutos no setor de lixamento e 18 minutos no setor de pintura, já o móvel 2 necessita 
de 16 minutos no setor de lixamento e 24 minutos no setor de pintura. Como a empresa não tem um setor de estoque 
para excedentes, a quantidade de cada tipo de móvel a ser recebida por dia, de modo a utilizar todo o tempo de dispo-
nibilidade desses dois setores, deve ser de: 

                                                                                                                                                          
 10 móveis do tipo 1 e 10 móveis do tipo 2.  A)
 12 móveis do tipo 1 e 14 móveis do tipo 2. B)
 12 móveis do tipo 1 e 12 móveis do tipo 2. C)
 14 móveis do tipo 1 e 14 móveis do tipo 2. D)

 
10. Um investidor, ao aplicar seu capital durante um ano, teve como resultado uma taxa aparente de 8,12% a.a., sendo que 

nesse período a inflação atingiu um resultado de 6%. Considerando esse cenário, podemos afirmar que a taxa de juros 
real foi de 

               
 1,5% a.a. A)
 1,8% a.a.                                                                                                                       B)
 2% a.a. C)
 2,12% a.a. D)

INFORMÁTICA 
 

11. Considere uma planilha elaborada no Microsoft Excel 2003 ou superior na sua instalação padrão do Windows, em que 
na célula A1 está digitado o número 70. Escolha a alternativa CORRETA, que corresponda ao conteúdo que inserido 
na célula C1 da mesma planilha, e após o usuário apertar a tecla ENTER, tem como resultado: APROVADO. 
 

 =SE(A1>70;"APROVADO";"REPROVADO") A)
 SE(INDIRETO("A"&LIN())>=70;"APROVADO";"REPROVADO") B)
 =A1>=70 C)
 =SE(A1="APROVADO";VERDADEIRO();"REPROVADO") D)

 
12. Considere a necessidade de elaborar uma apresentação no Microsoft PowerPoint 2003 ou superior na sua instalação 

padrão do Windows. Escolha a alternativa CORRETA, que corresponde ao recurso que possibilita definir vários ele-
mentos de um slide como cores e fontes, padronizando características para que sejam mostradas em todos os slides 
automaticamente. 

 
 Slide Mestre. A)
 Caixa de texto. B)
 Zoom. C)
 Classificação de slides. D)

 
13. No Windows XP, as opções regionais permitem 
 

 alterar o idioma do sistema operacional e também a personalização de opções regionais como, por exemplo, na A)
aba Números, é possível alterar a unidade monetária. 

 alterar o idioma do sistema operacional e também a personalização de opções regionais como, por exemplo, na B)
aba Números, é possível alterar o formato de data e hora do sistema. 

 somente alterar o idioma do sistema operacional, não sendo possível personalizações, já que o idioma do sistema C)
já está configurado com o sistema de medidas, data e hora e também unidade monetária do próprio idioma. 

 alterar o idioma do sistema operacional e também a personalização de opções regionais como, por exemplo, na D)
aba Números, é possível alterar o Sistema de Medidas.  

 
14. Sobre a barra de tarefas no Windows XP, é CORRETO afirmar que 
 

 possui um recurso de agrupamento de arquivos, sendo possível reduzir o número de itens que aparecem na barra A)
de tarefas e mais fácil fechar, caso existam várias ocorrências de um mesmo aplicativo.  

 possui um recurso de agrupamento de arquivos, sendo possível reduzir o número de itens que aparecem na barra B)
de tarefas; realiza o agrupamento pela ordem em que os aplicativos foram abertos. 



 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – Edital 079/2017 
Pág. 7/16 

 

 

 

 possui um recurso de agrupamento de arquivos, sendo possível reduzir o número de itens que aparecem na barra C)
de tarefas; realiza o agrupamento de acordo com o tamanho do arquivo e é eficiente, pois permite fechar o grupo 
de programas que estão ocupando maior espaço no computador. 

 não possui recurso de agrupamento de arquivos, sendo que cada novo programa aberto ocupa um espaço na bar-D)
ra de tarefas. 
 

15. Para facilitar a pesquisa na internet, a ferramenta de busca do Google possibilita a utilização de algumas opções para 
uma busca mais refinada. Sobre buscas de conteúdos no Google, é CORRETO afirmar que, para buscar a palavra 
concurso somente no site da SEAP, podemos utilizar o seguinte comando 

 

 concurso + http://www.administracao.pr.gov.br/ A)
 concurso site:http://www.administracao.pr.gov.br/ B)
 “concurso” + http://www.administracao.pr.gov.br/ C)
 "concurso http://www.administracao.pr.gov.br/" D)

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
16. A Lei nº 8.069/1990, denominada Estatuto da Criança e Adolescente, prevê nas disposições preliminares quais os direi-

tos da criança e do adolescente, sendo CORRETO afirmar que a criança e o adolescente 
 

 têm direitos fundamentais restritivos. Por esse motivo, elabora-se uma legislação específica denominada Estatuto A)
da Criança e Adolescente para regular quais os direitos e deveres a serem cumpridos e respeitados. 

 têm acesso parcial aos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, em que a criança e o adolescente, por B)
estarem em fase de desenvolvimento, necessitam de legislação especial para acesso e proteção social. 

 serão assim considerados, para os efeitos do Estatuto da Criança e Adolescente, se tiverem até treze anos e entre C)
quatorze e dezoito anos, respectivamente. 

 gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que tra-D)
ta o Estatuto da Criança e Adolescente, sendo assegurado por lei, todas as oportunidades e facilidades, a fim de 
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
 

17. Acerca do direito da criança à proteção, à vida e à saúde, nos termos do disposto no Estatuto da Criança e Adolescen-
te, analise as assertivas a seguir. 

 

I. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno,    
inclusive aos filhos de mães submetidas à medida de privação de liberdade.  

II. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas,      
visando ao planejamento, à implementação e à avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 
materno e à alimentação complementar saudável, de forma contínua. 

III. Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de co-
leta de leite humano. 

 
Está CORRETO apenas o que se afirma em 

 

 I. A)
 III. B)
 I, II e III. C)
 II e III. D)

 
18. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê, em suas disposições gerais, o direito à convivência familiar e comunitária, 

sendo CORRETO afirmar que a criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 
institucional 

 

 terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada seis meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base A)
em relatório elaborado por equipe multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração 
familiar ou colocação em família substituta. 

 após o prazo de dois anos, será compulsoriamente encaminhado para o procedimento de adoção, devendo seguir os B)
critérios definidos pela Vara de Infância e Juventude. 

 ficará no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos no sistema do Conselho Nacional de Justiça, as-C)
segurado o acesso aos dados nele contidos para a finalidade de adoção. 

 no processo de adoção, terão direitos diferenciados em relação aos filhos nascidos em casamento, ou união estável.   D)
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19. Leia o trecho da reportagem para responder a questão. 
 

“Curitiba ficou em primeiro lugar no Ranking Nacional dos Portais da Transparência deste ano. Organizado pelo Minis-
tério Público Federal (MPF), o ranking analisa as boas práticas para que os cidadãos consigam ter acesso às informa-
ções da administração pública pela internet. Ao lado da capital paranaense, também conquistaram nota 10 Florianópo-
lis, Porto Alegre e Recife. Conforme o levantamento divulgado na quarta-feira (8), a equipe do MPF analisou o Portal da 
Transparência de 5.567 municípios, 26 estados e Distrito Federal. No primeiro ranking, em 2015, Curitiba havia atingido 
a média de 8,10. A média estadual dos municípios também melhorou, passando de 4,22 para 6,10. Com esta pontua-
ção, o Paraná subiu uma posição em relação às demais unidades federativas, ficando na sétima. A nota do site do Go-
verno do Paraná ficou em 8,70.”. 
 

Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/06/curitiba-e-mais-tres-capitais-lideram-ranking-nacional-da-transparencia.html. Acesso: 
set/2017. 

 
Observe-se que o Portal da Transparência tem por finalidade oferecer ao Cidadão informações relativas aos programas 
sociais, receitas, despesas, corpo funcional, licitações, contratos, convênios e patrimônio entre outros, tornando-se uma 
ferramenta para o exercício da cidadania. Sobre esse assunto, analise as assertivas a seguir. 

 
I. Para realizar o controle do uso dos recursos públicos, o cidadão pode se utilizar de dados concretos e de informa-

ções importantes disponíveis nos portais da transparência. 
II. Acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária e financeira dos órgãos públicos são formas de exercer a        

cidadania. 
III. O exercício da cidadania é uma atividade complexa e multifacetária, não se esgotando na relação entre sociedade 

e Estado, mas espalhando efeitos para as relações interpessoais. Assim, comportamentos do cotidiano, como res-
peitar o sinal vermelho no trânsito e não jogar papel na rua, revelam diferentes estágios de cidadania de um povo e 
mostram as diversas noções sobre a importância do o respeito à coisa pública. 

 
Está CORRETO o que se afirma apenas em: 
 

 I e II. A)
 I e III. B)
 I, II e III. C)
 II e III. D)

 
20. As redes de interdependência econômica das nações são estabelecidas em função da influência cruzada da diversida-

de em dotações naturais e dos diferenciais em atributos constituídos. As diferenças estruturais na disponibilidade e na 
combinação de recursos de produção impulsionam os fluxos internacionais de comércio. Dentre as assertivas, identifi-
que os principais fatores que impulsionam os fluxos comerciais e acordos bilaterais entre países. 

  
I. Os ganhos de escala proporcionados pela diversificação de atividades das empresas, com restrições de patentes e 

acesso a commodities transacionadas no mercado internacional. 
II. As mudanças quantitativas e os ganhos de escala nos processos produtivos de setores da economia, que investem 

em diversificação e personalização de produtos com ênfase em processos criativos. 
III. As mudanças qualitativas nos padrões vigentes de tecnologia e de produção com a aceleração do ritmo das inova-

ções trazidas pela maior exposição e visibilidade dos países à concorrência internacional. 
IV. A maior diversidade de produtos trazida pelo comércio mundial e decorrente de mudanças positivas nos padrões 

de vida da sociedade das nações. 
 
É CORRETO apenas o que se afirma em 

 

 III e IV. A)
 I e II.  B)
 II e III. C)
 I e IV. D)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. Sobre o    
tema, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às comina-A)

ções legais, até o limite do ressarcimento integral do dano, independentemente do valor da herança. 
 As lesões ao patrimônio público somente implicarão o integral ressarcimento do dano quando derivarem de ação B)

ou omissão dolosa do agente. 
 A indisponibilidade de bens do agente que causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito   C)

deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resul-
tante do enriquecimento ilícito. 

 As disposições da Lei nº 8.429/1992 são aplicáveis apenas às pessoas que se enquadram no conceito de servidor D)
público. 
 

22. A Lei nº 12.846/2013 dispõe sobre a responsabilização de pessoas pela prática de atos contra a administração pública. 
Sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 A responsabilidade civil ou administrativa das pessoas jurídicas que praticarem os atos lesivos previstos na Lei     A)

nº 12.846/2013 é, invariavelmente, subjetiva, ou seja, depende da comprovação do elemento subjetivo da conduta. 
 A pessoa jurídica será responsabilizada, civil ou administrativamente, independentemente da responsabilização  B)

individual das pessoas naturais que figurem como autoras, coautoras ou partícipes do ato ilícito. 
 A Lei nº 12.846/2013 não se aplica à sociedade em conta de participação, nem à sociedade em comum, já que tais C)

tipos societários não detêm personalidade jurídica própria. 
 Os dirigentes ou administradores serão responsabilizados por todos os atos ilícitos cometidos pelas pessoas jurídi-D)

cas a que estão vinculados, independentemente da prova de terem agido com dolo ou culpa. 
 

23. No mercado perfeitamente competitivo, não se assegura a eficiente alocação de recursos. Assim, a intervenção do  
governo na alocação de recursos decorre da existência de falhas de mercado.  
Com relação à existência de falhas de mercado, assinale a opção CORRETA.  

 
 Na produção de bens públicos, o preço é determinado de acordo com a demanda da população. A)
 As externalidades são consideradas falhas de mercado e somente justifica-se a intervenção do governo quando B)

ocorrerem externalidades negativas. 
 A falta de produção de determinados bens e serviços pelo setor privado não justifica a necessidade de intervenção C)

do governo na economia, pois não é considerada falha de mercado. 
 A atuação do governo para reduzir a taxa de desemprego é um exemplo de atuação na correção das falhas de D)

mercado.  
 

24. Considerando as funções do Estado, avalie as afirmações a seguir. 
 

I. A política econômica visando ao crescimento do Produto Interno Bruto está relacionada com a função alocativa. 
II. Os programas de subsídios do governo estão associados à função distributiva do governo.  
III. A utilização de instrumento de política fiscal, como aumento do imposto da população com maior nível renda,       

refere-se à função alocativa do governo. 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em 
 

 II.     A)
 I e III.       B)
 I, II e III.     C)
 III. D)

 
25. A Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP) representa a variação do valor do endividamento do setor 

público. Os resultados para a economia brasileira são divulgados pelo Banco Central.  
Com relação à NFSP, avalie as afirmações a seguir. 

 

I. É adotado o critério de competência para determinar a NFSP no conceito primário. 
II. Para o cálculo da NFSP, são considerados o Governo Central, Governos Regionais e Empresas Estatais Federais. 
III. No conceito nominal de Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP), não são incluídas as despesas 

de juros nominais dos governos regionais e das empresas estatais. 
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Está CORRETO apenas o que se afirma em 
 

 III. A)
 I e II. B)
 II e III. C)
 I. D)

 
26. A estrutura de mercado em Oligopólio é caracterizada pela presença de poucas empresas fornecedoras e pela interde-

pendência, em que cada um dos competidores decide sua quantidade e/ou preço a partir da sua expectativa de reação 
dos concorrentes. Ao longo do tempo, foram desenvolvidos modelos de análise de estrutura em oligopólio, sendo os 
mais conhecidos os modelos desenvolvidos por Cournot, Bertrand, Edgeworth e Stackelberg. 
A partir dos modelos acima citados, pode-se afirmar que o modelo de 

 
 Bertrand considera duas empresas que ofertam produtos diferenciados e decidem de forma simultânea a quantida-A)

de a ser ofertada no mercado, observando o comportamento de seu rival. 
 Cournot considera duas empresas que ofertam produtos homogêneos e decidem de forma simultânea a quantida-B)

de a ser ofertada no mercado, observando o comportamento de seu rival. 
 Stackelberg considera duas empresas que ofertam produtos homogêneos e decidem de forma simultânea a quan-C)

tidade a ser ofertada no mercado, observando o comportamento de seu rival. 
 Edgeworth considera duas empresas que ofertam produtos homogêneos e decidem de forma simultânea a quanti-D)

dade a ser ofertada no mercado, observando o comportamento de seu rival. 
 

27. Na microeconomia, o estudo das preferências do consumidor é fundamental para que se possa avaliar a quantidade de 
bens e serviços que um determinado indivíduo racional adquire de dois ou mais produtos que são disponibilizados no 
mercado. Esses produtos são combinados em cestas de mercado, retratando as preferências do consumidor que origi-
narão a curva de indiferença desse consumidor. 

 
A respeito da curva de indiferença, pode-se afirmar que 

 
 uma determinada curva de indiferença indica todas as combinações de cestas de mercado. A)
 as curvas de indiferença podem se interceptar no ponto de maximização da satisfação do consumidor. B)
 cada curva de indiferença retrata níveis de satisfação diversos obtidos pelo consumidor ao combinar determinada C)

quantidade de bens e serviços. 
 apresenta inclinação negativa devido à premissa de que os consumidores preferem quantidades maiores a        D)

menores. 
 

28. A teoria dos jogos representa um avanço na análise microeconômica de estruturas de mercado em concorrência imper-
feita, tendo seu desenvolvimento aplicado em vários casos envolvendo situações em que o comportamento estratégico 
é chave para o sucesso de uma empresa. 
Dentre as estratégias desenvolvidas na teoria dos jogos, é CORRETO afirmar que 

 
 a estratégia Tif-for-Taf é aquela em que o jogador é incentivado a cooperar com o seu rival. A)
 existirá uma estratégia dominante quando a melhor estratégia para um jogador depende daquela adotada pelo     B)

rival. 
 a estratégia Maximin consiste em minimizar o máximo ganho de seu rival. C)
 um jogo é cooperativo quando os participantes não podem planejar estratégias em conjunto. D)

 
29. Schumpeter é considerado um dos maiores teóricos do processo de inovação na sociedade, tendo introduzido o     

conceito de inovação e de destruição criadora de forma pioneira, sendo até os dias atuais adotado como central no   
processo de desenvolvimento do sistema capitalista. A noção introduzida por Schumpeter remete a duas principais ca-
racterísticas do processo concorrencial em uma sociedade. 
Analise as proposições a respeito do processo concorrencial schumpeteriano. 

 
A CONCORRÊNCIA PARA SCHUMPETER É CARACTERIZADA POR UM PROCESSO EVOLUTIVO E ENDÓGENO 

 
PORQUE 

 
O PROCESSO DE CONCORRÊNCIA EM SCHUMPETER É MARCADO POR UM PROCESSO ININTERRUPTO DE 

INTRODUÇÃO E DIFUSÃO DE INOVAÇÕES NA BUSCA INCESSANTE DE NOVAS OPORTUNIDADES                
LUCRATIVAS. 
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 As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.  A)
 A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira.  B)
 As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.  C)
 As duas asserções são proposições falsas.  D)

 
30. Em organização industrial o estudo da inovação e seu impacto na economia e nas empresas tem sido cada vez mais 

importante para a compreender a dinâmica empresarial e setorial. Considerada como um dos principais fatores de 
competitividade empresarial, a inovação se faz presente nas empresas em variadas formas. 
Sobre os quatro tipos de inovação que as empresas podem adotar, analise as afirmações a seguir. 

 
I. Inovação de Processo: quando uma empresa implementa um método de produção ou distribuição novo ou significati-

vamente melhorado, como a introdução de novos equipamentos de automação na linha de produção. 
II. Inovação Organizacional: caracteriza-se pela implementação de um novo método de organização empresarial, como 

as situações de fusões e aquisições. 
III. Inovação de Produto: quando uma empresa introduz um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado, como 

melhorias significativas na forma de oferecer um serviço. 
IV. Inovação de Marketing: caracteriza-se pela implementação de um novo método de marketing com mudanças signifi-

cativas na concepção de um produto, embalagem, posicionamento ou promoção. 
 

É CORRETO apenas o que se afirma em  
 

 I, III e IV. A)
 I e III. B)
 II, III e IV. C)
 II e IV. D)

 
31. A análise da estrutura de uma indústria envolve a compreensão de alguns conceitos importantes que determinam a 

forma como as empresas se organizam e os principais fatores que definem a capacidade de competição de uma     
empresa no mercado. 
Assinale a afirmativa CORRETA em relação aos conceitos. 

 
 Economias de escala são obtidas quando a empresa reduz o seu custo marginal ao aumentar a produção de um A)

mesmo produto. 
 Economias de escopo surgem quando se torna mais vantajoso para a empresa ampliar a variedade de máquinas e B)

equipamentos na sua linha de produção. 
 A diferenciação de produtos pode envolver a diferenciação horizontal e vertical, sendo que a horizontal permite a C)

obtenção de elevado diferencial de preços. 
 Barreiras a entrada configuram vantagens que as empresas estabelecidas possuem em relação aos competidores D)

potenciais. 
 

32. O sistema de metas de inflação (inflation target) foi implantado no Brasil em 1999, por Armínio Fraga, então Presidente 
do BACEN, tendo como referência uma regra de reação do Banco Central para fixar a taxa de juros de curto prazo,  
conhecida como Regra de Taylor, de forma a agir para ajustar a inflação à meta estabelecida pelo Conselho Monetário 
Nacional, segundo o modelo abaixo expresso: 

 

it = Pt + gyy + h (Pt - P*) + r’+ ut 
 

Sendo i a taxa de juros de curto prazo, P a taxa de inflação, y o desvio do PIB em relação a seu potencial, P* a meta de 
inflação, r’ a taxa real de juros considerada conveniente pelo BACEN, u os choques independentes que se anulam a 
longo prazo e os parâmetros g e h significam, respectivamente a reação do Bacen a desvios do PIB e a velocidade que 
o Bacen pretende a convergência à meta P*. 
Com base no modelo descrito acima, avalie as asserções a seguir e a relação causal proposta entre elas 

 
I. No Brasil, o Comitê de Política Monetária do BACEN promoveu incrementos persistentes da taxa de juros entre 

2013 e 2015, resultando em queda da atividade econômica. 
 

PORQUE 
 

II. A opção da política monetária por uma das alternativas do modelo foi reduzir rapidamente a taxa de inflação no pe-
ríodo, sendo, nesse caso, h bastante superior a g, sacrificando o crescimento do PIB. 
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Acerca dessas asserções, assinale a opção CORRETA. 
 

 A asserção I é uma proposição falsa e a asserção II é uma proposição verdadeira. A)
 A asserção I é uma proposição verdadeira e a asserção II é uma proposição falsa. B)
 As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa da primeira. C)
 As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira. D)

 
33. Em períodos de crise econômica e contração da atividade econômica, como observado na economia brasileira entre 

2014 e 2016, ganham relevância a análise dos determinantes do consumo e investimento privado, sobretudo em condi-
ções de reduzida capacidade do governo de implementar políticas econômicas anticíclicas, em função da crise fiscal, 
da aceleração inflacionária e desaquecimento do comércio internacional, que formaram o macro ambiente econômico 
no período. Nesse sentido, sobre tais determinantes, pode-se afirmar que 

 
 considerando a teoria de Irving Fisher, as restrições de crédito pioram a situação do consumidor, independente-A)

mente de sua estrutura de preferência intertemporal. 
 embora o investimento dependa tanto da taxa de juros quanto das expectativas dos agentes econômicos, conforme B)

a abordagem keynesiana, a volatilidade destas é a única razão para a instabilidade dos investimentos. 
 de acordo com James Tobin, as decisões de investimento dependem do Q, relação entre o valor da empresa cota-C)

do no Mercado de Capitais e o seu valor patrimonial, e assim, se Q for menor que 1, os empresários vão querer  
investir mais, já quando Q é maior que 1, os empresários não substituirão o capital à medida que ele se desgasta. 

 a hipótese da renda permanente, segundo Milton Friedman, estabelece que um aumento temporário de impostos D)
não afeta as decisões correntes de consumo; no entanto, se um indivíduo sem riqueza não tem acesso a crédito e 
sua renda corrente é suficiente apenas para cobrir seus gastos correntes, o aumento de impostos, ainda que transi-
tório, afetará suas decisões de consumo. 

 
34. Leia o texto a seguir. 
 

 
Um Apocalipse bem Próximo 

 

 
Eis a história até o momento: quando o euro passou a existir, houve uma grande onda de otimismo na Europa – e isso, 
pelo que deu para ver, foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Entrou dinheiro na Espanha e em outras nações, que 
passaram a ser vistas como investimentos seguros. Essa enxurrada de capital alimentou enormes bolhas imobiliárias e 
enormes déficits comerciais. Então, com a crise financeira de 2008, a enxurrada secou, causando crises severas nes-
sas mesmas nações que haviam prosperado anteriormente. (...) A resposta da Europa tem sido a austeridade: cortes 
selvagens nas despesas em uma tentativa de garantir outra vez os mercados de títulos. Porém, como qualquer econo-
mista com bom senso poderia ter avisado (e como nós avisamos), esses cortes pioraram a depressão, o que simulta-
neamente minou a confiança dos investidores e levou à crescente instabilidade política. (...) Os países sob pressão 
precisam de uma esperança – um ambiente econômico no qual possam ter uma perspectiva razoável para emergir da 
austeridade e depressão. O único modo realista de providenciar um ambiente assim seria se o Banco Central abando-
nasse sua obsessão pela estabilidade de preços e aceitasse e realmente encorajasse vários anos de 3 ou 4% de infla-
ção na Europa (e ainda mais do que isso na Alemanha). 

 
Adaptado de KRUGMAN, P. Apocalypse Fairly Soon. NEW YORK TIMES May 17, 2012. Disponível em < 

http://www.nytimes.com/2012/05/18/opinion/krugman-apocalypse-fairly-soon.html?mcubz=3>. Acesso em 09/09/2017.  
 

Sobre as lições da crise analisada, assinale a alternativa CORRETA, na perspectiva novo-keynesiana. 
 

 As medidas de austeridade fiscal são suficientes para a recuperação das economias em crise. A)
 A nova arquitetura do euro, com maior presença regulatória do Banco Central Europeu e seu papel como empres-B)

tador em última instância, compõe as mudanças estruturais para sustentar a referida moeda. 
 A médio prazo, a saída de economias fortemente endividadas é inevitável para uma solução sustentável da crise C)

europeia, sobretudo com a ocorrência do Brexit. 
 O uso de instrumentos de estímulo monetário, por parte do Banco Central Europeu, não foi importante para a reto-D)

mada do crescimento na Europa. 
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35. As diferentes abordagens de comércio internacional procuram apresentar os fatores que explicam as vantagem dos  
países, com diferentes condições de produtividade do trabalho, grau de concorrência, nível tecnológico ou de dotação 
relativa de fatores ao estabelecer maior liberdade nos fluxos comerciais entre si, bem como analisar os principais efei-
tos econômicos internos. Tais teorias mostram as vantagens das negociações comerciais, revelando que quando os 
países vendem mercadorias e serviços uns para os outros, essa troca é quase sempre benéfica para ambos os lados. 

 

 
Considerando essas abordagens, indique a alternativa CORRETA. 

 
 

 No modelo de Hecksher-Ohlin, as vantagens comparativas são definidas a partir da produtividade do trabalho, com A)
o comércio gerando efeitos positivos para promover melhor distribuição de renda e ampliar o comércio intra-
industrial. 

 O comércio interindustrial de mercadorias afeta a remuneração dos fatores empregados no processo de produção B)
e, assim, a abertura comercial entre duas economias, uma abundante em capital e outra abundante em mão de 
obra, tende a igualar os valores nominais dos salários pagos por elas, a longo prazo, favorecendo a distribuição de 
renda a favor do fator mais escasso. 

 A abertura e maior integração comercial entre países avançados, abundantes em capital e tecnologia e com mer-C)
cados dominado por oligopólios, de acordo com o modelo de Krugman, promove o comércio intra-industrial e leva a 
preços mais baixos dos produtos negociados devido à exploração das economias de escala. 

 O Paradoxo de Leontief contradiz o princípio ricardiano das vantagens absolutas, indicando que o país exporta os D)
bens que possui custo de oportunidade relativo menor do que seus parceiros comerciais. 

 
36. A taxa de juros composta necessária para se dobrar um capital ao final de um período de 15 meses, a uma taxa na 

mesma equivalência de “n” é 
 

 0,0473%. A)
 100%. B)
 6,67%. C)
 4,73%. D)

 
37. Um banco comercial fez um acordo com uma empresa para liquidar um empréstimo de $ 100.000,00 vencido há dois 

meses, e ainda antecipar o pagamento de outro de $ 200.000,00 com três meses a decorrer do seu vencimento. No 
acordo, a taxa de juros, em regime composto, foi estipulada em 1,5% ao mês para ambos os casos. O valor total do 
pagamento dos dois empréstimos que a empresa deve fazer junto ao banco na data presente é 

 

 $ 88.240,90. A)
 $ 312.158,18. B)
 $ 294.285,90. C)
 $ 292.763,40. D)

 
38. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o desenvolvimento humano pode ser consi-

derado um processo de ampliação de escolhas, para que as pessoas tenham capacidades e oportunidades de escolhe-
rem o que pretendem ser. Muito diferente da perspectiva de crescimento econômico, a criação do Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH), como instrumento de medição do desenvolvimento, transfere o foco da renda para o ser humano, 
ou seja, para a qualidade de vida. Com isso, o IDH tornou-se uma medida sintética da perspectiva de desenvolvimento 
humano, apesar de não ser uma representação da felicidade. Novas metodologias foram incorporadas para o cálculo do 
IDH a partir de 2010, sendo que, na atualidade, três pilares constituem o IDH. 

 
 

Sobre o tema, marque a alternativa CORRETA. 
 
 

 Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela taxa de mortalidade infantil, expressa o número de crianças de A)
um determinado local que morre antes de completar 1 ano de vida a cada mil nascidas vivas; o acesso ao conhe-
cimento (educação) é medido por: i) média de anos de educação de adultos, que é o número médio de anos de 
educação recebidos durante a vida por pessoas a partir de 25 anos e ii) a expectativa de anos de escolaridade pa-
ra crianças na idade de iniciar a vida escolar, que é o número total de anos de escolaridade que um criança na ida-
de de iniciar a vida escolar pode esperar receber se os padrões prevalecentes de taxas de matrículas específicas 
por idade permanecerem os mesmos durante a vida da criança; e o padrão de vida (renda) é medido pela Renda 
Nacional Bruta (RNB) per capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar, tendo 2005 
como ano de referência. 
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 Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida; o acesso ao conhecimento (educação) é B)
medido por: i) média de anos de educação de adultos, que é o número médio de anos de educação recebidos du-
rante a vida por pessoas a partir de 25 anos e ii) a expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de 
iniciar a vida escolar, que é o número total de anos de escolaridade que um criança na idade de iniciar a vida esco-
lar pode esperar receber se os padrões prevalecentes de taxas de matrículas específicas por idade permanecerem 
os mesmos durante a vida da criança; e o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per 
capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar, tendo 2005 como ano de referência. 

 Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela taxa de mortalidade infantil, expressa o número de crianças de C)
um determinado local que morre antes de completar 1 ano de vida a cada mil nascidas vivas; o acesso ao conhe-
cimento (educação) é medido por: i) média de anos de educação de adultos, que é o número médio de anos de 
educação recebidos durante a vida por pessoas de até 25 anos e ii) a adequação escolar, que expressa a relação 
adequada entre a idade da criança com a série do ensino fundamental em que se encontra; e o padrão de vida 
(renda) é medido pela renda familiar per capita, expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em 
dólar, tendo 2010 como ano de referência. 

 Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida; o acesso ao conhecimento (educação) é D)
medido por: i) média de anos de educação de adultos, que é o número médio de anos de educação recebidos du-
rante a vida por pessoas de até 25 anos e ii) a adequação escolar, que expressa a relação adequada entre a idade 
da criança com a série do ensino fundamental em que se encontra; e o padrão de vida (renda) é medido pela renda 
familiar per capita, expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar, tendo 2010 como ano de 
referência. 

 
39. A tabela a seguir apresenta o Valor Adicionado da indústria brasileira no período de 1952 a 1961.  
 

 
Conforme os dados, é possível afirmar que 

 
I. no período de 1952 a 1961, os produtos “não duráveis” cresceram apenas 7,7% frente a um crescimento mais   

significativo nos outros segmentos, “bens de capital”, por exemplo, cresceram 20,3% no período. 
II. a indústria de “bens de capital” tende a ser responsável por significativa mudança na estrutura produtiva, pois     

possui alto Valor Adicionado. Isso explica o crescimento do PIB no período, além da mudança na estrutura. 
III. as indústrias de bens de consumo “durável” e “bens de capital” foram responsáveis por uma significativa mudança 

na estrutura produtiva, a qual foi provocada pelos investimentos em segmentos como Material Elétrico e        
Metal-Mecânica, por exemplo. 

IV. uma das propostas do Plano de Metas foi aumentar o consumo de “bens não duráveis” por meio do crédito e da 
renda, via aumento na malha de empregos, fruto do crescimento econômico acelerado. Porém, conforme aponta a 
Tabela 2.2, a participação dos “não duráveis” reduziu, comprometendo tal proposta.  

 
Está CORRETO apenas o que se afirma em 

 
 I e IV. A)
 I.  B)
 II e III. C)
 II, III e IV. D)
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40. Analise as asserções a seguir. 
 

I. Frente ao transtorno do vultuoso déficit comercial registrado em 1974 e do cenário externo provocado por um cho-
que adverso, o governo brasileiro optou por um programa de ajustamento por meio de políticas fiscal e monetária 
restritivas, com o objetivo de desaquecer a economia e se adequar à nova realidade de âmbito internacional.  
 

PORQUE 

 
II. O transtorno das contas externas verificado no ano de 1974 surgiu como resultado do crescimento explosivo do va-

lor das importações. Em decorrência deste último fenômeno – e não obstante a vigorosa expansão das exporta-
ções – o país incorreu naquele ano em descomunal déficit comercial, em dólares de 1984 atingiria a cifra de US$ 
9,9 bilhões. O vultuoso déficit de mercadorias registrado em 1974 encerrava, sem dúvida, um componente especu-
lativo, responsável, em grande medida, por um acréscimo do dispêndio com matérias-primas superior à elevação 
do gasto com petróleo (Tabela 3). Mesmo descontando este componente, era no entanto flagrante o surgimento de 
um desarranjo de grande magnitude nas contas externas. 

 

 
 As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. A)
 A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. B)
 A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. C)
 As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. D)
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