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INSTRUÇÕES ESPECIAIS
Você está recebendo o seu Caderno de Questões,
contendo 50 questões objetivas de múltipla escolha,
O candidato, ao receber o seu Caderno de Questões,
numeradas de 01 a 50, em ordem seqüencial. Confira a
deverá assinar em todas as páginas, inclusive na última
seqüência numérica de seu Caderno de Questões antes
página,
ondeno
se nononono
encontra o gabarito
pessoal.
Nonononono
no nononono nonono no nononono no nnononno no
nonono
non nonono
no nono
de iniciar a resolução, assim como o número de páginas,
nonono
nononono
nonnono
non
nono
comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em
Para cada questão existirão 05 (cinco) alternativas
caso de repetição ou ausência de questão ou página.
de resposta (A, B, C, D e E), da qual apenas uma será
correta, de acordo com o comando da questão. A
Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões e
marcação de mais de uma anula, automaticamente, a
no rodapé das páginas internas, o nome do cargo ao qual
resposta da questão.
este Caderno de Questões se refere. Caso você
tenha recebido um Caderno de Questões que não
Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da
corresponda ao cargo para o qual está inscrito,
sala juntos.
comunique imediatamente o Fiscal de Sala e exija o
Caderno de Questões correto.

1.

5.
6.
7.

2.
3.
4.

As respostas do Caderno de Questões deverão ser
transcritas para o Cartão Resposta
com caneta
esferográfica azul ou preta, sendo este o único
documento válido para o processamento do seu
resultado.
O tempo máximo disponível para a realização da prova é
de 4:00 (quatro horas), já incluído o tempo destinado
à identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta.

ATENÇÃO
Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase de Charles Chaplin:

"A persistência é o caminho do êxito."
Poderá ser ELIMINADO do Concurso Público o candidato que não transcrever para o Cartão Resposta, em local
específico, a "frase mestra".
Não é permitido que o Cartão Resposta seja preenchido por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento
especial previamente deferidos.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto e responda as questões seguintes de 1 a 10.
Incubação e eclosão artísticas
Era uma vez duas galinhas; ambas estavam encubando
uma ninhada de ovos.
Uma era empírica-analítica, a outra intuitivametafísica.
No fim do terceiro dia, a galinha analítica – que vamos
chamar simplesmente Análise – deu um profundo suspiro e
disse à sua colega intuitiva – a que daremos o nome de
Intuição:
- Você acha que há vida nesses ovos?
- Acho que sim – respondeu a outra.
- Você é muito crédula – volveu a primeira. – Há três
dias e três noites que estou escutando e não percebo nenhum
ruído, nenhum movimento no interior dessas cascas brancas.
- Hum! – fez Intuição, dando ligeiro muxoxo com o
bico. – Pelos modos, você pensa que vida é ruído e
movimento...
- Penso muito; você tem razão; e você parece pensar
pouco.
- Que é que você pensa?
- Se vida não é ruído e movimento, então não é nada
mesmo. Acho que estamos perdendo o nosso tempo e as
nossas forças, chocando cascas mortas, cheias de nada e de
vácuo. Penso muito, muito, muito...
- Cheios de nada e de vácuo? Que palavras
estapafúrdias são essas?...
- São termos da minha filosofia empírica intelectual...
Houve momento de silêncio entre as duas galináceas.
Quase que não se ouvia, no meio desse silêncio, a força do
pensamento de Análise e a grande paciência de Intuição.
Finalmente, dando outro suspiro prolongado e meio pessimista,
disse Análise:
- Estou emagrecendo...Também não é pra menos...
Há três dias e três noites que estou com 39 graus de febre...
que coisa estúpida é essa incubação...
- Essa febre é necessária – observou Intuição.
- Necessária para quê?
- Para despertar a vida dormente nos ovos.
- Vida dormente? Vida dormente?... – e a incrédula
deu uma gargalhada de escárnio. – Como se houvesse tal
coisa. Vida que dorme não é vida... Não, não aguento mais. Eu
sou uma galinha intelectual, científica, galinha que pensa. Não
nenhuma galinha-morta que creia em vida dormente, vida sem
vida. Sou uma pensadora empírica...Penso muito, muito,
muito...Metafísica não é comigo...
Isto dizendo, a galinha analítica quebrou um dos seus
ovos com a ponta do bico e derramou o conteúdo pelas palhas
do ninho.
- Está vendo? Está vendo? – exclamou triunfante. –
Nem vestígio de vida. Tudo é clara e gema morta, sem
movimento... Minha amiga, você é vítima de uma crença
absurda. Acabe com essa mistificação! Acabe com essa febre
maluca! Vá ciscar minhoca gostosa!...
Com essas palavras D. Análise saltou do ninho e se
afastou às pressas, deixando a colega sozinha na penumbra do
galinheiro, prosseguindo na enfadonha incubação.
Passaram-se mais dezoito dias, depois desse
colóquio. Exatamente no 21 dia, a contar do início da
incubação, deparou Análise com um bando de pintinhos, que
pareciam outras tantas bolas macias de veludo e creme. E,
no meio dos pequeninos, Intuição, a ciscar valentemente
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chamando com um alviçareiro glu-glu-glu toda vez que
encontrava um suculento petisco para a dileta prole. Os
pintinhos acudiam pressurosos, mas só engoliam o biscato
depois que a mãe tomava no bico e jogava no chão, gesto que,
em linguagem galinácea, quer dizer: “É comestível! Não é
veneno!”...
- Onde foi você arranjar esse bando de pintinhos? –
perguntou Análise cheia de surpresa.
- São meus filhos – respondeu a outra, continuando a ciscar.
– Saíram dos meus ovos; doze, não gorou um só...
- Uééé! – fez a outra, entre pensativa e incrédula. – Então,
havia mesmo vida naquelas cascas brancas? Penso muito...
- Vida potencial, que se fez vida atual pela incubação –
replicou a outra, enquanto descobria mais uma minhoca gorda
na terra úmida. – Você não teve fé no invisível; destruiu com
sua profanidade a sacralidade da vida dormente...
E houve um grande silêncio em derredor...
Huberto Rohden
(Fonte: ROHDEN, Huberto. Filosofia da Arte. São Paulo: Martin
Claret, 2008.)

QUESTÃO 01
Leia as seguintes afirmações sobre a compreensão do texto:
I- “Era uma vez duas galinhas; ambas estavam incubando uma
ninhada de ovos.” A estrutura do fragmento textual remete ao
mundo da imaginação.
II- Há uma relação antitética entre empírica-analítica e intuitivametafísica.
III- O texto hebraico do Gênesis diz que, no princípio, o espírito
de Deus “incubava o Cháos e dele saiu o Kosmós”,
relacionado ao texto, o Cháos amorfo eram as cascas brancas
e o kosmós, as minhocas.
IV- Existe relação sinonímica em: “destruiu com a sua
profanidade a sacralidade da vida dormente...”
Pode-se concluir, segundo o texto que:
A) somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
B) somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
C) todas as afirmativas são verdadeiras.
D) somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
E) somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
QUESTÃO 02
No texto, consta o seguinte fragmento: “Passaram-se mais
dezoito dias, depois desse colóquio”. Considerando as regras
de concordância verbal em português, indique a alternativa em
que o sujeito se apresenta com estrutura similar à do
fragmento:
A) “Os pintinhos acudiam pressurosos...”
B) “ – Como se houvesse tal coisa.”
C) “Houve momento de silêncio entre as duas galináceas!”
D) “Há três dias e três noites...”
E) “Então, havia mesmo vida naquelas cascas brancas.”
QUESTÃO 03
“A zeugma consiste na supressão de um termo já expresso
anteriormente e deve ser assinalada por vírgula.”
William Roberto Cereja
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Pode-se afirmar que ocorre um desrespeito à regra acima
transcrita em:
A) “Não, não aguento mais.”
B) “Minha amiga, você é vítima de uma crença absurda.”
C) “... – replicou a outra, enquanto descobria mais uma
minhoca gorda na terra úmida.”
D) “ – Uééé ! – fez a outra, entre pensativa e incrédula.”
E) “Uma era empírica – analítica, a outra intuitiva – metafísica.”
QUESTÃO 04

QUESTÃO 08
NÃO há relação sinonímica adequada em:
A) empírica (conhecer por experiência).
B) metafísica (transcendência).
C) volveu (retornou).
D) estapafúrdias (coerente).
E) pressurosos (apressados).
QUESTÃO 09

A diferença na colocação pronominal social brasileira faz-se
drástica em relação à portuguesa em uma das alternativas,
assinale-a:
A) “D. Análise saltou do ninho e se afastou às pressas.”
B) “Se a vida não é ruído e movimento, então não é nada
mesmo.”
C) “Como se houvesse tal coisa.”
D) “ – Vida potencial, que se fez vida atual pela incubação...”
E) “... depois que a mãe o tomava no bico...”

Com o novo acordo da língua portuguesa, houve a eliminação
do sinal de diérese intitulado trema. Indique a alternativa em
que há palavra afetada por esta regra:
A) Aguento.
B) Intelectual.
C) Incubação.
D) Veludo.
E) Colóquio.

QUESTÃO 05

QUESTÃO 10

“Isto dizendo, a galinha analítica quebrou um dos seus ovos
com a ponta do bico e derramou o conteúdo pelas palhas do
ninho”. O período se estrutura:
A) a partir de uma ideia concessiva, seguida de duas ideias
alternativas.
B) a partir de uma ideia condicional, seguida de duas
adversativas.
C) a partir de uma ideia temporal, seguida de duas ideias que
são adicionadas.
D) a partir de uma ideia proporcional, seguida de duas ideias
explicativas.
E) a partir de uma ideia de finalidade, seguida de uma ideia
conclusiva.

“Os pintinhos acudiam pressurosos, mas só engoliam o biscato
depois que a mãe o tomava no bico e jogava no chão, gesto
que, em linguagem galinácea, quer dizer: “É comestível” Não é
veneno!”. A alternativa em que o segundo “o” é resgatada é:
A) pintinhos.
B) mãe.
C) biscato.
D) chão.
E) galinácea.

QUESTÃO 06

QUESTÃO 11

“Muitas vezes a concordância do verbo ‘ser’ fica
obrigatoriamente no singular quando se deseja fazer prevalecer
a importância no sujeito sobre o predicativo.” (Fonte:
SACCONI, Luiz Antônio. Nossa gramática completa: teoria e
prática. 29 ed. São Paulo: Nova Geração, 2008). Isto ocorre na
alternativa:
A) “Um bando de pintinhos, que pareciam outras tantas bolas
macias de veludo e creme.”
B) “Você é vítima de uma crença absurda.”
C) “Tudo é clara e gema morta, sem movimento...”
D) “Os pintinhos acudiam pressurosos...”
E) “Essa fé é necessária – observou Intuição.”

Nos termos da Lei n. 2.176, de 07 de dezembro de 2005
(Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações – PCCR da
Prefeitura de Ananindeua), o quadro de pessoal da
administração direta da Prefeitura Municipal de Ananindeua
compreende cargos de provimento efetivo, cargos de
provimento em comissão, funções de confiança e funções
gratificadas, que devem ser geridos, considerando-se os
seguintes princípios, pressupostos e diretrizes:
I- Universalidade: integram o Plano, todos os servidores
municipais estatutários e celetistas, que participam do processo
de trabalho desenvolvido pelos Órgãos da Prefeitura Municipal
de Ananindeua;
II- Eqüidade: todos os fatos e atos administrativos referentes a
este PCCR serão públicos, garantindo total e permanente
transparência;
III- Participação na Gestão: para a implantação ou adequação
deste Plano às necessidades da Prefeitura, deverá ser
observado o princípio da participação bilateral, entre os
Servidores e os Órgãos Gestores da Prefeitura Municipal de
Ananindeua;
IV- Concurso Público: é a única forma de ingressar nas
Carreiras estabelecidas neste Plano, resguardando os
servidores estáveis, segundo a Constituição Federal;
V- Publicidade e Transparência: fica assegurado o tratamento
igualitário para os profissionais integrantes dos cargos iguais

QUESTÃO 07
Observe as transformações e assinale a alternativa em que
NÃO ocorreu modificação semântica em relação ao texto:
A) Vá ciscar minhoca, gostosa!
B) É comestível! Não, é veneno.
C) São, meus filhos – respondeu a outra.
D) – Uééé ! A outra fez entre pensativa e incrédula.
E) Eu sou uma intelectual galinha.
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ou assemelhados, entendido como igualdade de direitos,
obrigações e deveres.
Após a análise dos itens anteriores, marque a alternativa
CORRETA:
A) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos.
B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
C) Apenas os itens II, III, e V estão corretos.
D) Apenas os itens II, IV e V estão corretos.
E) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.
QUESTÃO 12
Os servidores municipais titulares de cargo efetivo serão
aposentados, observados os artigos 259 a 262 das
Disposições Transitórias da Lei n. 2.177, de 07 de dezembro
de 2005, (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Ananindeua), nos seguintes casos, EXCETO:
A) por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais
ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, observado o disposto nos artigos 110 e 111 da Lei
n.o 2.177/05.
B) compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
C) voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10
(dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco)
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
observadas algumas condições, dentre elas, a seguinte: 65
(sessenta e cinco) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de
contribuição, se homem.
D) voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10
(dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco)
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
observadas algumas condições, dentre elas, a seguinte: 55
(cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de
contribuição, se mulher.
E) voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10
(dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco)
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
observada a seguinte condição: 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher,
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
QUESTÃO 13
Analise as alternativas seguintes e marque a única que trate de
forma CORRETA a regra prevista na Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT:
A) Os preceitos constantes da presente Consolidação salvo
quando for em cada caso, expressamente determinado em
contrário, não se aplicam aos trabalhadores rurais, assim
considerados aqueles que, exercendo funções diretamente
ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em
atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos
trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se
classifiquem como industriais ou comerciais.
B) A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória
para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza
rural, salvo para emprego em caráter temporário, e para o
exercício por conta própria de atividade profissional
remunerada.
C) Nas atividades insalubres, assim consideradas as
constantes dos quadros mencionados no capítulo "Da
Segurança e da Medicina do Trabalho", ou que neles venham
a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e
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Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas
mediante licença posterior das autoridades competentes em
matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, não
procederão aos necessários exames locais e à verificação dos
métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por
intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e
municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim.
D) O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do
art. 67 da CLT, será sempre subordinado à permissão prévia
da autoridade competente em matéria de trabalho. A permissão
será concedida a título provisório nas atividades que, por sua
natureza ou pela conveniência pública, devem ser exercidas
aos domingos, cabendo ao Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio, expedir instruções em que sejam especificadas tais
atividades. Nos demais casos, ela será dada sob forma
permanente, com discriminação do período autorizado, o qual,
de cada vez, não excederá de 60 (sessenta) dias.
E) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados,
gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado
ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento,
sempre que as medidas de ordem geral ofereçam completa
proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos
empregados.
QUESTÃO 14
De acordo com a Lei n.o 2.175, de 07 de dezembro de 2005
(Lei de Empregos Públicos Municipais), analise os itens
seguintes e marque a alternativa CORRETA:
I- O contrato de trabalho por prazo indeterminado somente será
rescindido por ato unilateral da Administração Pública em uma
o
das hipóteses previstas nos incisos do art. 4 , como por
insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no
qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado
de efeito devolutivo, que será apreciado em quarenta e cinco
dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos
para continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente
estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades
exercidas;
II- Os deveres e proibições são os previstos no Decreto-Lei n.º
5.452, de 1º de maio de 1943, e suas alterações posteriores, e
legislação Complementar;
III- Os empregados contratados na forma desta Lei poderão ser
investidos nos Cargos de direção, chefia e assessoramento,
bem como nas Funções Gratificadas, nos termos da legislação
vigente;
IV- A contratação de pessoal para ocupar emprego público será
precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos,
conforme a natureza e a complexidade das atribuições;
V- O empregado admitido nos termos desta lei será submetido
a um dos regimes de trabalho previstos no art. 7º, como o de
trinta horas semanais de trabalho quando a natureza do cargo
assim o permitir.
A) Estão corretos apenas os itens I, II e III.
B) Estão corretos apenas os itens I, II e IV.
C) Estão corretos apenas os itens II, III e IV.
D) Estão corretos apenas os itens III, IV e V.
E) Estão corretos apenas os itens II, III e V.
QUESTÃO 15
Sobre as regras de “Proteção do Trabalho do Menor”, analise
as alternativas seguintes nos termos da CLT e marque a
alternativa INCORRETA:
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A) Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o
trabalhador de quatorze até dezoito anos, conforme previsto
no art. 402 da CLT.
B) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos
de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
quatorze anos.
C) O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico,
psíquico, moral e social e em horários e locais que não
permitam a freqüência à escola.
D) Ao menor de 18 (dezoito) anos é vedado o trabalho
noturno, considerado este o que for executado no período
compreendido entre as 22 (vinte e duas) e as 5 (cinco) horas.
E) Para maior segurança do trabalho e garantia da saúde dos
menores, a autoridade fiscalizadora poderá permitir-lhes o
gozo dos períodos de repouso nos locais de trabalho.

INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Em informática, cópia de segurança (em inglês: backup) é a
cópia de dados para um dispositivo de armazenamento para
que estes possam ser restaurados em caso de perda acidental
ou corrupção dos dados originais. Analise a seguinte listagem
de dispositivos e selecione a alternativa CORRETA:
I- CD;
II- DVD;
III- Scanner;
IV- XML;
V- Disco rígido externo.
A) Somente I é um dispositivo utilizado para realizar cópias de
segurança.
B) Somente I, II e IV são dispositivos utilizados para realizar
cópias de segurança.
C) Somente I, II e V são dispositivos utilizados para realizar
cópias de segurança.
D) Somente V é um dispositivo utilizado para realizar cópias de
segurança.
E) Todos os dispositivos listados podem ser utilizados para
realizar cópias de segurança.

C) No gerenciador de dispositivos no painel de controle.
D) No explorador de Windows (Windows Explorer), criando
um arquivo chamado PATH.txt na pasta d:\programas.
E) No explorador de Windows (Windows Explorer), deve-se
clicar com o botão direito do mouse na pasta d:\programas,
selecionando a opção “Adicionar a PATH”.
QUESTÃO 19
O Firewall do sistema operacional Windows Vista é um utilitário
que protege o computador de ameaças da Internet e atua como
um portão entre o computador e as redes às quais ele está
conectado, inclusive a Internet. Selecione, dentre as seguintes
alternativas sobre o Firewall de Windows Vista, a alternativa
ERRADA:
A) Permite escolher quais das conexões de rede do
computador serão protegidas por ele.
B) Permite configurar uma lista de programas aos quais será
permitido estabelecer conexões a partir de outros
computadores da rede ou da internet.
C) Permite configurar as portas pelas quais o computador
poderá estabelecer conexões com outros computadores da
rede.
D) Pode ser ativado ou desativado em qualquer momento por
um usuário Administrador.
E) Verifica se os arquivos descarregados (download) têm vírus.
QUESTÃO 20
Quando um arquivo encontra-se armazenado em um
computador com Sistema Operacional Windows Vista, ele
possui alguns atributos. Selecione qual das alternativas a
seguir NÃO é um atributo de arquivo:
A) Nome e extensão.
B) Data e hora de criação.
C) Oculto.
D) Compartilhado.
E) Tamanho em disco.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

QUESTÃO 17

QUESTÃO 21

O comando man no sistema operacional Linux é utilizado para:
A) editar arquivos de texto em modo gráfico.
B) testar conectividade com outros equipamentos na rede.
C) mostrar a informação dos manuais de referência online.
D) configurar os aplicativos que serão inicializados junto com o
sistema operacional.
E) transferir arquivos pela rede.

Suponha que pão seja um bem normal. Em relação à demanda
de pão e renda do individuo, havendo um aumento na renda,
ocorrerá:
A) um aumento na demanda por manteiga, considerando pão e
manteiga complementares.
B) um aumento na demanda de pão.
C) uma diminuição na demanda de pão, pois o individuo irá
buscar um bem substituto ao pão.
D) um aumento na quantidade demandada de pão.
E) um aumento na produção de pão.

QUESTÃO 18
A variável de ambiente PATH contém uma lista de diretórios
que são acessados durante uma busca do Shell. Selecione a
alternativa que indica um método CORRETO no Sistema
Operacional Windows Vista para adicionar o diretório
“d:\programas” nessa variável:
A) No prompt (linha) de comando, executar a sentença: “set
PATH=%PATH%;d:\programas”.
B) No prompt (linha) de comando, executar a sentença: “echo
PATH;d:\programas”.
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QUESTÃO 22
A curva de indiferença é um instrumento de representação das
preferências do consumidor.
A esse respeito, é CORRETO afirmar que:
A) cestas de mercadorias mais distante da origem representam
cestas de mercadorias menos desejadas.
B) curvas de indiferença mais próximas da origem dos eixos
representam mercadorias mais desejadas.
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C) curva de indiferença com inclinação positiva é possível.
D) duas curvas de indiferença não se cruzam jamais.
E) o conjunto de todas as curvas de indiferença do consumidor
é chamado de cesta de indiferença.
QUESTÃO 23
Na relação entre elasticidade-preço e receita do produtor,
podemos AFIRMAR que:
A) sendo um produto de demanda elástica, um aumento no seu
preço provocará um aumento na receita.
B) sendo um produto de demanda inelástica, um aumento no
seu preço provocará uma queda na receita.
C) sendo um produto de demanda elástica, uma queda no seu
preço provocará uma queda na receita.
D) sendo um produto de demanda unitária, uma queda no seu
preço provocará uma queda na receita.
E) sendo um produto de demanda elástica, um aumento no seu
preço provocará uma queda na receita.
QUESTÃO 24
Suponha que o Governo fixe uma política de preço mínimo
para a safra agrícola da soja. Caso o preço mínimo seja maior
que o de mercado por ocasião da colheita do produtor,:
I- isso provocaria uma política de compra por parte do governo;
II- isso provocaria uma política de subsídios por parte do
governo;
III- isso provocaria apenas uma política de subsídios, não
podendo ser aplicada uma política de compra por parte do
governo;
IV- isso provocaria por parte do agricultor a ação direta de
venda da produção no mercado, sem a adoção de política por
parte do governo.

Assinale a alternativa CORRETA: 
A) I e II são verdadeiras.
B) II e III são verdadeiras.
C) I e III são verdadeiras.
D) I e IV são verdadeiras.
E) Apenas a alternativa I é verdadeira.
QUESTÃO 25
Dada a função de produção Y = 4 L³ k³ - 2 L² K², considerando
L = n° de trabalhadores, e K = n° de máquinas. Se L = 5 e K =
10, tem-se:
A) Y = 495.000
B) Y = 49.500
C) Y = 405.000
D) Y = 4.995.000
E) Y = 499.500
QUESTÃO 26
Na formulação dos cenários a seguir, são características do
mercado em concorrência monopolística:
I- livre mobilidade dos agentes;
II- mercado atomizado;
III- na posição de equilíbrio de longo prazo, o lucro
extraordinário aparecerá;
IV- produtos/serviços homogêneos.
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Assinale a alternativa CORRETA:
A) I e IV.
B) I, II e III.
C) I e II.
D) II e III.
E) III e IV.
QUESTÃO 27
Sobre os custos de produção a curto prazo, é INCORRETO
afirmar que:
A) o custo total só varia com o custo variável total, que
depende da quantidade produzida.
B) o custo marginal é o custo de se produzir uma unidade extra
do produto.
C) o formato em U das curvas de custo total médio e custo
variável médio se deve à lei dos rendimentos decrescentes, ou
lei dos custos crescentes.
D) quando o custo marginal supera o custo médio (total ou
variável), significa que o custo médio estará decrescendo.
E) os custos marginais não são influenciados pelos custos
fixos, que são invariáveis a curto prazo.
QUESTÃO 28
As variáveis econômicas podem ser divididas em dois tipos:
variáveis-fluxos e variáveis-estoques. Constitui exemplo de
variáveis-fluxos:
A) exportações e importações.
B) a população economicamente ativa.
C) a taxa de câmbio.
D) os preços dos bens e serviços.
E) a quantidade de moeda em circulação no país.
QUESTÃO 29
Quando apenas o consumo é uma variável induzida pela renda
e as demais variáveis que afetam a demanda agregada são
autônomas, o multiplicador Keynesiano de impostos é
representado por:
A) K = 1/1 – b
B) K = - 1/1 – b
C) K = 1/1 – b – t
D) K = b/1 – t
E) K = - b/1 – b
QUESTÃO 30
Em 2001, as autoridades monetárias brasileiras efetuaram
reformulação na apresentação das contas do balanço de
pagamento de acordo com as normas estabelecidas pelo FMI.
As transações correntes medem a diferença entre a oferta e a
demanda de moeda estrangeira que surgem a partir das
transações que afetam o nível corrente de renda do país e do
exterior. Caso ocorra déficit no saldo do Balanço de
Transações Correntes do país, isso implica em:
A) Poupança externa negativa.
B) uma diminuição de seu Passivo Externo Líquido.
C) Poupança externa positiva.
D) Variação de Reserva.
E) Operações de Regularização.
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QUESTÃO 31
Um país realizou os seguintes agregados nas contas
nacionais:
Renda Líquida enviada ao exterior: 60;
Salários: 200;
Transferências do governo às empresas: 32;
Consumo do Governo: 100;
Variação de estoques: 15;
Alugueis pagos a famílias: 20;
Impostos diretos (empresas): 10;
Exportação de bens e serviços não-fatores: 10;
Lucros distribuídos às famílias: 50;
Lucros retidos: 30;
Depreciação: 10;
Juros líquidos pagos a famílias: 30;
Outras Receitas correntes do governo: 50;
Subsídios: 32;
Impostos indiretos: 90;
Consumo Pessoal: 200.
Considerando estes valores, o Produto Interno Bruto a preço
de mercado é de:
A) 486
B) 410
C) 420
D) 426
E) 408
QUESTÃO 32
São exemplos de destruição de moeda, EXCETO:
A) um banco comercial vende divisas a um importador.
B) a União paga seus funcionários, sacando sobre seus
depósitos nas Autoridades Monetárias.
C) uma pessoa adquire quotas de um fundo de ações ou de
renda fixa num banco comercial.
D) um indivíduo efetua um depósito a prazo fixo ou depósito
numa caderneta de poupança.
E) um banco vende ações de sua emissão ao público.
QUESTÃO 33
No modelo IS-LM, a renda e a taxa de juros podem ser
determinadas conjuntamente no ponto de interseção das
curvas IS e LM, que representa o equilíbrio simultâneo nos dois
mercados. O efeito de uma expansão monetária acarreta:
A) deslocamento da curva IS para baixo, com redução na taxa
de juros e expansão da renda.
B) aumento na oferta de moeda, aumento na taxa de juros,
ampliação da demanda agregada e da renda.
C) deslocamento da curva LM para cima, elevação dos juros e
redução da renda.
D) redução de impostos, ampliação de renda e na taxa de
juros.
E) deslocamento da curva LM para cima, queda na taxa de
juros e expansão da renda.
QUESTÃO 34
Com relação às Contas Nacionais, NÃO é correto afirmar que:
A) a conta produto interno bruto não considera como unidades
produtoras as firmas familiares, como, por exemplo, padarias e
pequenos comércios, bem como, os trabalhadores autônomos.
B) o saldo da conta renda nacional disponível bruta é a
poupança interna que é a soma da poupança do setor privado
e a do governo.

CARGO 10: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: GESTÃO
SUBATIVIDADE: ECONÔMICO-FINANCEIRO
ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA

C) a conta transações correntes com o resto do mundo
compõem-se de um conjunto de fluxos de saída (exportação de
bens e serviços, rendimentos, remunerações e transferências
recebidas e saldo das transações correntes) e de entrada
(importação e pagamentos de remunerações, rendimentos e
transferências unilaterais).
D) o sistema de contas nacionais do Brasil é constituído por
quatro contas nucleares: do PIB, da renda nacional disponível,
de formação de capital e de transações correntes com o resto
do mundo.
E) a conta de capital capta recursos das contas da renda
nacional bruta e das transações com o resto do mundo.
QUESTÃO 35
O Produto Nacional Bruto a custo de fatores é resultado do:
A) Produto Nacional Bruto a preço de mercado menos os
tributos diretos, mais subsídios, mais depreciação.
B) Produto Nacional Líquido a custos de fatores mais
depreciação, mais tributos indiretos, mais subsídios, mais
transferências.
C) Produto Interno Líquido menos a Renda Líquida enviada
para o exterior.
D) Renda Disponível do Setor Público menos os tributos
diretos, mais juros da dívida interna, menos transferências.
E) Produto Nacional Bruto a preço de mercado menos os
tributos indiretos, mais subsídios.
QUESTÃO 36
Para que o Estado cumpra suas funções com a sociedade, ele
obtém recursos por meio da arrecadação tributária, que
compõe a receita fiscal. Quanto aos aspectos tributários, podese afirmar que:
A) entre seus princípios, dois são fundamentais: o da
neutralidade e o da contribuição de melhoria.
B) os impostos indiretos incidem sobre transações de
mercadorias, serviços e riqueza.
C) a estrutura de alíquotas é um dos fatores que determinam o
impacto dos tributos sobre os preços e o nível da atividade
econômica.
D) os impostos proporcionais ou neutros são aqueles em que o
aumento na contribuição é proporcionalmente menor que o
incremento ocorrido na renda.
E) a curva de Lafer mostra que, após um certo nível de alíquota
do imposto, qualquer elevação da taxa, ao invés de aumentar a
arrecadação total do governo, resultaria em um aumento,
devido à evasão fiscal e ao desestímulo provocado sobre os
negócios em geral.
QUESTÃO 37
É medido pelo déficit total, excluindo a correção monetária e
cambial e os juros reais da dívida contraída anteriormente. Este
é o conceito de:
A) déficit nominal ou total.
B) déficit primário ou fiscal.
C) déficit operacional.
D) déficit de caixa
E) déficit progressivo.
QUESTÃO 38
O Milagre Econômico Brasileiro foi um período de intenso
crescimento do PIB e da produção industrial entre 1968 e 1973,
ao mesmo tempo em que se agravaram as questões sociais.
São questionamentos ao milagre referente aos aspectos
sociais, EXCETO:

Página 6/8

CETAP

Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA – CAP – 2010.002
A) o mero crescimento econômico registrado na melhoria dos
índices de produção não se reflete, necessariamente, no
aumento do bem-estar do conjunto da população.
B) o intenso crescimento durante o milagre econômico trouxe
grandes benefícios para as classes de maior renda, incluindose aí a parte da classe média assalariada que fornecia os
quadros técnicos necessários à gestão da economia.
C) registrou-se, nesse período, aumento dos acidentes de
trabalho, conseqüência das horas extras e da grande
intensidade de trabalho. Cresceu o numero de pessoas
empregadas por famílias, em parte devido à diminuição do
salário do chamado chefe de família.
D) os dados sobre a evolução do salário mínimo são muito
representativos da situação dos assalariados, pois, em 1972,
mais da metade dos assalariados brasileiros recebia até um
salário mínimo.
E) as conseqüências da política de exclusão social desse
período foram dramáticas, porém, não chegando ao
agravamento das condições de saúde da maioria da
população, a ponto de voltarem a crescer a taxa de natalidade
em todo o país.
QUESTÃO 39
A crise da dívida externa brasileira nos anos 1980 foi
decorrência direta do processo de inserção internacional do
país. Embora tenha se destacado pela sua magnitude, essa
crise foi tão somente mais uma crise cambial que atingiu a
economia brasileira. Sobre sua origem e crescimento, é
CORRETO afirmar que:
A) o aumento do endividamento externo do país, em
decorrência da baixa liquidez internacional de capitais, ocorreu
no final da década de 1970, após o inicio do milagre
econômico.
B) no período de 1974-1979, a dívida cresceu aceleradamente
com o financiamento, via endividamento, dos baixos déficits em
transações correntes, causados pelos choques externos.
C) a partir de 1979, a situação das contas externas tornou-se
extremamente grave devido ao novo choque do petróleo e ao
choque dos juros internos.
D) além das perdas de troca, ocorreu o aumento do
protecionismo e a retração dos fluxos comerciais, o que
implicou o aumento nas exportações brasileiras em 1982 e
1983.
E) no final de 1986, após a moratória cubana, o Brasil buscou,
com o FMI, recursos e apoio para renegociar suas dívidas.
QUESTÃO 40
Quanto aos objetivos principais do Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), mais conhecido
como Banco Mundial, assinale a opção INCORRETA:
A) Auxiliar a reconstrução e o desenvolvimento das economias
européias devastadas pela II Grande Guerra.
B) Cooperar com os países-membros na orientação e
formulação da política econômica, objetivando sempre a melhor
utilização dos recursos.
C) Apoiar o desenvolvimento dos meios e recursos dos países
menos desenvolvidos.
D) Promover a inversão de capitais particulares e estrangeiros,
mediante concessão de garantia ou mediante
participação de empréstimos, inclusive, se for o caso,
suplementar com recursos próprios ou por ele levantados.
E) Promover a expansão equilibrada do comércio internacional
e o equilíbrio dos balanços de pagamentos.
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QUESTÃO 41
A despeito de todas as críticas que os defensores do livre
comércio fazem às restrições tarifárias, é preciso registrar que
existem diversas razões que procuram justificar a adoção de
tarifas sobre as importações. Os principais argumentos
apresentados em favor das tarifas são, EXCETO:
A) proteção da mão-de-obra doméstica contra a mão-de-obra
estrangeira mais barata.
B) aumentar o nível de emprego doméstico, produzindo
internamente bens que antes eram importados.
C) proteção às indústrias estratégicas de defesa estrangeira.
D) melhorar as relações de troca e, por conseguinte, o bemestar da nação.
E) reduzir ou mesmo eliminar um déficit crônico da conta
corrente do balanço de pagamento do país.
QUESTÃO 42
Considere F (Falso) ou V (Verdadeiro) cada uma das
proposições seguintes sobre a Organização Mundial de
Comércio – OMC. A seguir, marque a alternativa que indica a
sequência CORRETA:
1. ( ) É uma organização que provê fundamentos legais e
institucionais ao sistema de comércio bilateral.
2. ( ) Entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995.
3. ( ) Rege como um dos seus princípios fundamentais o
comércio sem discriminação, baseado na cláusula da Nação
Mais Favorecida.
4. ( ) Pela estrutura organizacional, sua principal instância é o
Conselho Geral.
A) V,V,F,F.
B) V,F,V,F.
C) F,F,V,V.
D) F,V,V,F.
E) F,F,V,F.
QUESTÃO 43
De acordo com a Lei n. 4.320/64, em seu Art. 58, o empenho
de despesa é o ato emanado de autoridade competente que
cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não
de implemento de condição. Sobre esse artigo, é CERTO
afirmar que:
A) antes de empenhar a despesa, deve-se ter a precaução de
verificar se ela, segundo o valor ou o tipo, seguiu a legislação
das licitações.
B) o empenho da despesa significa a intenção de compra ou
contratação estabelecida entre o setor público e terceiros. No
ato de empenho, fica adicionado no orçamento o valor da
transação.
C) tem-se periodicamente, limites em que o poder público
estatal poderá comprar bens e serviços ou contratar obras e
serviços de engenharia sem efetivar a licitação. Regularmente,
admite-se tal condição quando a transação não atinge 15% dos
limites estabelecidos para a modalidade envolvida.
D) para o setor público, o empenho de despesa, é uma garantia
futura a assumir e, para o credor público, é uma obrigação
equivalente a um pedido comercial.
E) para os empenhos em que não existe o implemento da
condição para o pagamento, deduz-se que o estágio da
liquidação não seja concomitante com o empenho.
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QUESTÃO 44
O Art. 11 da Lei n.º 4.320/64 classifica a Receita em Correntes
e de Capital. NÃO se inclui entre as contas de Receitas
Correntes:
A) Receita de Contribuições.
B) Operações de Créditos.
C) Transferências Correntes.
D) Receita de Serviços.
E) Receita Industrial.
QUESTÃO 45
A partir de meados dos anos 80 tem início uma nova fase no
enfoque dos estudos sobre desigualdade de renda no Brasil.
Então, é CORRETO afirmar que:
A) a abundância de dados proporcionada pelas PNADs não
ensejou um acompanhamento sistemático de sua evolução.
B) não houve uma crescente preocupação com o entendimento
da origem da desigualdade, assim como a explicação de suas
variações em intervalos de tempos.
C) embora destacando as variáveis fundamentais da teoria do
capital humano na determinação dos salários, ou rendimentos
do trabalho, sem preocupação particular com o papel da
escolaridade, o modelo básico comum aos estudos dessa
vertente incorporava elementos de visões alternativas.
D) dentre os fatores que podem gerar diferenciais de salários,
os salários distintos podem ser uma forma de compensação –
diferenciais compensatórios – por diferenças na qualidade dos
postos de trabalho (risco de acidentes, insalubridade etc)
ocupados por trabalhadores com igual potencial produtivo.

E) as diferenças de salários podem ser provenientes da
homogeneidade dos trabalhadores no que se refere à
sua dotação de atributos produtivos, valendo destacar
entre eles e educação e a experiência.
QUESTÃO 46
Quanto ao desenvolvimento econômico-comercial do Mercosul,
assinale a alternativa FALSA:
A) Quando o Tratado de Assunção foi assinado, em 1991, o
comércio intrabloco era de U$5,1 bilhões e incluía 7,3% das
exportações brasileiras.
B) Em 1993, a participação do comercio intra-Mercosul em
relação ao total comercializado pelos quatro países era de
19,3%.
C) A recessão na Argentina, a partir do segundo semestre de
1998, a desvalorização do real no início de 1999 e depois a
crise terminal do governo De la Rua acabaram por derrubar o
PIB argentino no biênio 2001-02, com forte retração do
comércio regional e virtual paralisia decisória no Mercosul.
D) Em 2002, o Brasil teve seu maior déficit comercial com a
Argentina: U$2,4 bilhões. Em 2003, esse déficit caiu para
U$112 milhões. Em 2004, transformou-se em superávit de mais
de U$2 bilhões, e para mais de U$2,5 bilhões em 2005.
E) O setor automotivo representou 18% do comércio dentro do
Mercosul em 2006, sendo desde a criação do Mercosul, um
caso de comércio administrado.
QUESTÃO 47
Analise as afirmativas seguintes e marque a alternativa
CORRETA que condiz com as funções do Banco do Brasil:
I- adquirir e financiar estoque de produto exportável;
II- financiar a aquisição e a instalação da pequena e média
propriedades rurais;
III- executar os serviços de compensação de cheques e
outros papéis;
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IV- efetuar operações de compra e venda de títulos públicos e
federais.
A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
D) Apenas a afirmativa III está correta.
E) Apenas a afirmativa IV está correta.
QUESTÃO 48
A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu Art. 20, versa que a
repartição dos limites globais do Art. 19 não poderá exceder
percentuais na esfera federal, estadual, e municipal. Sobre os
percentuais na esfera estadual, analise os itens a seguir, e
marque a alternativa CORRETA:
I- 2,5% (dois e meio por cento) para o Legislativo, incluído o
Tribunal de Contas do Estado;
II- 6% (seis por cento) para o Judiciário;
III- 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo;
IV- 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados.
A) Os itens I, II e IV estão corretos.
B) Os itens I, II e III estão errados.
C) Os itens I e IV estão corretos.
D) Os itens III e IV estão errados.
E) Os itens II, IV estão corretos
QUESTÃO 49
“Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo,
abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição
financiada de bens, recebimento antecipado de valores
provenientes da venda a termo de bens e serviços,
arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas,
inclusive com o uso de derivativos financeiros”. De acordo com
o art. 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal esta é a definição
de:
A) dívida pública consolidada ou fundada.
B) dívida pública mobiliária.
C) operação de crédito.
D) concessão de garantia.
E) refinanciamento da dívida mobiliária.
QUESTÃO 50
Quanto à Parceria Público-Privada, assinale a opção
INCORRETA:
A) A Lei n.° 11.079, de 30.12.2004, institui normas gerais para
licitação e contratação de parceria público-privada, no âmbito
da Administração Pública.
B) Justifica-se ainda a propositura sob o argumento de que as
Parcerias Público-Privadas permitem um amplo leque de
investimentos, suprindo demandas desde as áreas de
segurança pública, saneamento básico até as de infra-estrutura
viária ou elétrica.
C) A modalidade de parceria de concessão administrativa é o
contrato de prestação de serviços de que a Administração
Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a
execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.
D) A modalidade de concessão patrocinada é a concessão
apenas de serviços públicos, não incluindo as de obras
públicas tratadas pela Lei nº 8.987, de 13.02.1995, quando
envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários,
contraprestação pecuniária do público ao parceiro privado.
E) Na realidade, um dos principais objetivos declarados pelo
governo e insistentemente aceito e comentado pela mídia é
que diz respeito a necessidade de realização de obras de
infraestrutura, para as quais o governo não dispõe de recursos
suficientes.
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