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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

 

TARDE 

 
 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0(86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

 

 
                                                                        

Texto 01:                                              

A reportagem do Domingo Espetacular sobre Cachoeira 

 

Escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça revelaram uma ligação sombria entre o chefe de um 

esquema milionário de jogos ilegais, Carlinhos Cachoeira, e a maior revista semanal do Brasil, Veja. As conversas 

mostram uma relação próxima entre o contraventor e Policarpo Júnior, diretor da revista em Brasília (DF). Segundo 

documentos da Polícia Federal, Cachoeira teria passado informações que resultaram em pelo menos cinco capas da 

Veja, além de outras reportagens em páginas internas, publicadas de acordo com interesses do bicheiro e de comparsas. 

Trata-se de uma troca de favores, que rendeu muitos frutos a Carlinhos Cachoeira e envolveu a construtora Delta. O 

escândalo pode levar Roberto Civita, presidente da empresa que publica a Veja e um dos maiores barões da imprensa do 

País, a ser investigado e convocado para depor na CPI. 

 

(Fonte: <http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/a-reportagem-de-domingo-espetacular-sobre-cachoeira>, acesso em: 

07/05/2012).  

 

Texto 02: 

Veja, sempre brigando com os fatos 

 

Primeiro, uma ameaça típica de Veja: nota no Radar Online mencionando um terceiro inquérito em mãos da 

Procuradoria Geral da República - do qual ninguém tinha ouvido falar - que teria apanhado 4 ministros do STF e 10 do 

STJ, uma maluquice só possível em quem aceita qualquer peixe podre, sem entender a lógica dos inquéritos, a 

verossimilhança das informações. Se fosse verdade, seria o próprio desmonte da República. Mas publica-se a nota como 

quem anuncia uma nova marca de cerveja. 

Aí, o presidente da CPI desmente o fato. Sem apresentar um dado comprobatório sequer, o colunista "mantém" 

as informações. Agora o desmentido é da própria PGR. Ou seja, de todas as partes mencionadas nessa maluquice. Mas a 

única fonte confiável para esse pessoal são os dossiês de Carlinhos Cachoeira.  

Conseguiram criar um mundo virtual, sem nenhum contato com a realidade dos fatos.  

 

(Fonte: Luis Nassif, http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/veja-sempre-brigando-com-os-fatos, acesso em 07/05/2012). 
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Após a leitura dos dois textos acima, julgue os itens a seguir: 

 

I - Segundo investigações da Polícia Federal, a partir de uma ligação sombria com um diretor da revista, o contraventor 

Cachoeira teria feito com que capas e reportagens revista Veja fossem publicadas de acordo com seus interesses. 

II – O resultado das investigações fez com que Roberto Civita, presidente da empresa que publica a Veja e um dos 

maiores barões da imprensa do País, fosse investigado e convocado para depor na CPI. 

III – O segundo texto trata de um dos exemplos de reportagens da revista Veja feitas a partir da influência de Carlinhos 

Cachoeira. No caso, houve o plantio de um boato sério envolvendo autoridades do alto escalão do Poder Judiciário 

Brasileiro, entretanto tal estória se mostrou inverídica. 

IV – O autor do segundo texto traz a ideia que inquéritos seguem uma lógica e se baseiam na verossimilhança das 

informações. Assim, se fosse verdade a notícia publicada na coluna da revista, seria o próprio desmonte da Procuradoria 

Geral da República. 

 

Marque a alternativa correta quanto aos itens acima: 

 

a) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 

b) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 

c) Somente os itens I e III estão corretos. 

d) Somente os itens I e IV estão corretos. 

 
 

 

 

 

 O segundo texto traz uma crítica feroz a revista Veja por diversos aspectos de conduta. Dentre as alternativas abaixo qual não 

representa uma dessas críticas? 

 

a) Publicar irresponsavelmente notícias alarmantes. 

b) Se utilizar de fontes de origem duvidosa. 

c) Permanecer defendendo uma mentira quando todos os fatos já demonstram o contrário. 

d) Anunciar notas de caráter político com a mesma diagramação dos anúncios de marca de cerveja. 

 
 

 

 

 

Da leitura dos textos podemos afirmar corretamente que: 

 

a) Existe mais de uma CPI em andamento envolvendo Carlinhos Cachoeira, mas somente uma delas investiga também 

o empresário Roberto Civita. 

b) A relação entre contraventor e a revista Veja rendeu muitos frutos a Carlinhos Cachoeira, envolvendo a construtora 

Delta e outros comparsas desta empresa. 

c) Ao afirmar “conseguiram criar um mundo virtual”, o autor do segundo texto não faz referência ao mundo da internet, 

mas sim a um mundo de mentiras criadas pela revista, que se distancia da realidade. 

d) Mesmo após o presidente da CPI ter desmentido o fato noticiado, o colunista manteve as informações, apresentando 

como dados comprobatórios unicamente os dossiês de Carlinhos Cachoeira. 
 

 

 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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Os dois textos acima abordam fatos recentes do cenário político nacional, porém, com abordagens diversas. Qual relação 

podemos traçar entre eles? 

 

a) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente jornalística, enquanto o segundo é mais opinativo. 

Ademais, é possível afirmar que o segundo texto refere-se a um dos exemplos resultantes da influência do 

contraventor com a Revista Veja. 

b) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente jornalística, enquanto o segundo é mais opinativo. 

Entretanto, não é possível traçar qualquer elo de ligação quanto aos temas abordados nos dois textos, haja vista que 

o primeiro trata de uma CPI e o segundo não faz qualquer referência ao assunto. 

c) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente opinativa, enquanto o segundo é mais jornalístico. 

Ademais, é possível afirmar que o segundo texto refere-se a um dos exemplos resultantes da influência do 

contraventor com a Revista Veja. 

d) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente opinativa, enquanto o segundo é mais jornalístico. 

Entretanto, não é possível traçar qualquer elo de ligação quanto aos temas abordados nos dois textos, haja vista que 

o primeiro trata de uma CPI e o segundo não faz qualquer referência ao assunto. 

 
 

 

 

 

Texto 03: 

 

Fui ontem visitar ontem o jardinzinho agreste, 

Aonde tanta vez a lua nos beijou, 

E em tudo vi sorrir o amor que tu me deste, 

Soberba como um sol, serena como um vôo. 

 

Em tudo cintilava o límpido poema 

Com ósculos rimados às luzes dos planetas; 

A abelha inda zumbia em torno da alfazema; 

E ondulava o matiz das leves borboletas 

 

(Cesário Verde. Obra completa de Cesário Verde.  

Lisboa: Portugália, p. 14.) 

 

 

Expressões com palavras empregadas em sentido conotativo na primeira estrofe são: 

 

a) “Fui ontem visitar...” 

b) “... a lua nos beijou”; “... vi sorrir o amor...” 

c) “... o jardinzinho agreste” 

d) “... que tu me deste” 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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Na segunda estrofe, a sinestesia é evidenciada. Que impressões sensoriais ela desperta no texto? 
 

a) Tátil e auditiva 

b) Auditiva e visual 

c) Visual e olfativa 

d) Tátil e visual 
 

 

 

 
 

 

A respeito do uso correto da crase, indique a ordem que preenche corretamente as lacunas. 

“ ____ beira do mar, assistiu ____ amada, hora____ hora, minuto ____ minuto, sempre ____ espera de um milagre” 
 

a) À –à-à-a-à 

b) A-a-a-a-à 

c) À-a-a-a-à 

d) À-a-à-à-à 
 

 

 

 

“A imprensa me tachou de imbecil.”. Reescrevendo a oração e mudando o verbo tachar por chamar a frase ficaria: “A 

imprensa me chamou de imbecil”. O verbo chamar admite mais de uma regência com alteração de significado. Qual a 

regência dele nessa frase? 

 

a) O verbo chamar tem o sentido de denominar, apelidar. Neste caso, o verbo é transitivo direto. 

b) O verbo chamar tem o sentido de indicar. Neste caso, o verbo é transitivo indireto. 

c) O verbo chamar tem o sentido de abdicar. Neste caso, o verbo é intransitivo. 

d) O verbo chamar tem o sentido de assistir. Neste caso, o verbo é transitivo direto e indireto. 
 

 

 

 

Leia os versos a seguir:  

Em vossa casa feitas de cadáveres, 

Ó princesa! Ó donzela! 

Em vossa casa, de onde o sangue escorre, 

quisera eu morar, [...] 
 

 

Classificando sintaticamente as expressões do segundo verso, pode-se dizer que elas exercem a função sintática de: 
 

a) Aposto 

b) Objeto direto 

c) Vocativo 

d) Objeto indireto 
 

 

 
 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretas quanto às Novas Regras de Acentuação gráfica: 
 

a) Paranóia, doo, bocaíva. 

b) Música, lêem, ideia. 

c) Odisséia, quiquênio, sequência. 

d) Feiura, números, voo. 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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MATEMÁTICA                                                QUESTÕES DE 11 A 20 
 

 
 

 

 
 

Coloque V(Verdadeiro e F(Falso) nas afirmações abaixo depois marque a sequência correta de cima para baixo: 

(    ) Todo número natural é inteiro. 

(    )Todo número inteiro é natural. 

(    ) Nem todo número racional é inteiro. 

(    ) Todo número inteiro é racional. 

(    ) Todo número racional é natural. 

A) V – F – F – F – F  

B) F – F – F – V – F  

C) V – F – V – V – F  

D) F – F – F – F – F  

 

 

 

Coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas seguintes afirmações, considerando:  

 

(    ) x é um número real e racional 

(    ) x é decimal não exato e periódico. 

(    ) x é um número decimal exato. 

(    ) x é um número inteiro. 

A) V – V – V – V  

B) V – V – F – F    

C) F – F – F – F    

D) V – F – F – V    

 

 

 

O preço de um tapete varia de acordo com a sua área (preço por metro quadrado). A tabela abaixo mostra essa variação: 

 

Área (em m
2
) 1 2 3 4 5 6 

Preço (em R$) 70 140 210 280 350 420 

 

Que função está em função da outra? 

A) O preço do tapete é função da sua área. 

B) A área é a função da área quadrada. 

C) A área quadrada é função da área do tapete 

D) O preço do tapete não é função da sua área. 

 

 

 

A fórmula que relaciona o preço do tapete (y) e a sua área (x) é: 

A) Y = 3 + 2x   B) 70x. y    C) Y = 70X   D)140y = x 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 
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O preço de um tapete de área 2,8 m
2
 é: 

 

A) R$ 196.000,00 

B) R$ 1.960,00 

C) R$ 19.600 

D) R$ 196,00 

 

 

 
 

Um tapete de R$ 245,00 tem uma área de: 

 

A) x = 3,5m
2
 

B) x = 35m
2
 

C) x = 3.500m
2
 

D) x = 35.000m
2
 

 

 

 

 

Observe o gráfico abaixo que mostra uma pesquisa com 500 sócios de um clube, praticantes ou não de futebol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o gráfico a porcentagem dos sócios que não praticam futebol é de: 

 

A) 18% 

B) 28% 

C) 8% 

D) 38% 

 

 

 
 

Ainda segundo o gráfico a quantidade de sócios que praticam futebol de salão é de: 

 

A) 12 

B) 12,5 

C) 125 

D) 152 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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Ainda segundo o gráfico a quantidade de sócios que praticam futebol é de: 

A) 260 

B) 160 

C) 136 

D) 360 

 

 
 

Coloque V(Verdadeiro) e F(Falso) depois marque a alternativa que tem a sequência correta de cima para baixo. 

(     ) Número primo é o número com apenas dois divisores: o 1 e ele próprio. 

(     ) O Máximo divisor comum de dois números é o maior número que divide simultaneamente os dois números. 

(     ) O Mínimo múltiplo comum de dois números é o menor número que é múltiplo comum desses dois números. 

(   ) Em Matemática dá-se o nome de número perfeito a todo número que é igual à soma de seus divisores naturais, 

exceto ele mesmo 

A) V – F – V – F  

B) V – V – F – F  

C) V – V – V – V  

D) F – F – V – V  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

ÁREA LIVRE 
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Conhecimentos Específicos                      QUESTÕES DE 21 A 40 
 
 

 

 
 

Para cada uma das diferentes estruturas de mercado existe uma curva de oferta correspondente. No caso do monopólio, 

essa curva será dada: 

 

a) Pela curva de custo variável médio. 

b) Pela curva de receita marginal. 

c) Pela curva de custo marginal, acima do custo variável médio. 

d) Não existe uma curva de oferta. 

 

 

 

 

Considerando os conceitos de substituição e complementaridade para a demanda de bens e serviços, considere o seguinte: 

para a curva de demanda por um bem “Z”, e tudo o mais constante, é correto afirmar que, quando aumenta o: 

 

a) Preço do bem “Z”, a curva de demanda do bem Z desloca-se para a esquerda.  

b) Preço de um bem substituto do bem “Z”, a curva de demanda do bem “Z” desloca-se para a esquerda. 

c) Preço de um bem complementar ao bem Z, a curva de demanda do bem Z desloca-se para a esquerda.  

d) Preço do bem Z, a curva de demanda do bem “Z” desloca-se para a direita. 

 

 

 

 

As externalidades, do ponto de vista econômico surgem quando não se incluem nos preços de mercado certos efeitos 

secundários da produção ou do consumo. Estes efeitos, normalmente são corrigidos através da intervenção do Estado. 

No entanto, o setor privado através dos agentes envolvidos nas externalidades poderia corrigi-los, se não houvessem 

elevados custos de transação e os direitos de propriedade fossem bem definidos pelo Estado. Esse é um teorema 

desenvolvido pelo Premio Nobel de Economia em 1991: 

 

a) John Nash. 

b) Robert Lucas. 

c) Ronald Coase. 

d) Simon Kuznets. 

 

 

 

 

Na estrutura de mercado oligopolista, na forma de duopólio, a hipótese básica do modelo de Cournot é:  

 

a) A firma, ao decidir quanto vai produzir, considera fixo o nível de preços da firma concorrente. 

b) A firma, ao decidir quanto vai produzir, considera fixo o nível de produção da sua concorrente. 

c) A firma, ao decidir quanto vai produzir, considera fixo o custo de produção da sua concorrente. 

d) A firma, ao decidir quanto vai produzir, considera fixo o preço dos insumos usados pela firma concorrente. 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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Quando os empresários decidem investir, normalmente eles levam em consideração as analises de curto e de longo 

prazo. Considerando que o investimento é o acréscimo ao estoque de capital que leva ao crescimento da capacidade 

produtiva, podemos afirmar que no curto prazo um aumento nos investimentos, deverá resultar em: 

 

a) Um aumento da demanda agregada. 

b) Um aumento da oferta agregada. 

c) Um aumento das taxas de juros. 

d) Um aumento nos impostos. 

 

 

 

 

Qual dos seguintes itens NÃO faz parte das transferências obrigatórias da União para as demais esferas de Governo: 

Estados, Municípios e Distrito Federal (DF)? 

 

a) Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE). 

b) Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 

c) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR. 

d) Contratos de repasse. 

 

 

 

 

O Banco Central, em janeiro de 2012, reduziu as taxas de juros - BACEN SELIC (Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia) rate - para o patamar de 10,50%. Comparativamente a outros Bancos Centrais (Estados Unidos 0,25%, Japão 

0,1%, Europa 1%, África do Sul 5,5%), essa é uma taxa muito alta. Podemos caracterizar essa ação do BC como: 

 

a) Política monetária recessiva, cujo efeito é o aumento no nível de preços. 

b) Política monetária antirrecessiva, cujo efeito é a redução do crédito disponível. 

c) Política monetária antirrecessiva, cujo efeito é o aumento no crédito disponível. 

d) Política fiscal antirrecessiva, cujo efeito é o aumento no crédito disponível. 

 

 

 

 

No modelo IS-LM a intercessão das curvas define o ponto de equilíbrio. A eficácia de uma política depende, em parte, da 

inclinação dessas curvas. Quanto à inclinação da curva LM Podemos afirmar que: 

 

a) Quanto mais inclinada à curva, maior será a eficiência da política monetária. 

b) Quanto mais inclinada, maior deverá ser a redução nos impostos para um efeito maior na política monetária. 

c) Quanto menos inclinada, significa que a demanda por moeda é pouco sensível aos juros. 

d) A política monetária não depende da inclinação da curva LM. 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 
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A curva que demonstra a relação entre a arrecadação tributária e a taxa de impostos na economia é a: 

 

a) Curva de Lorenz. 

b) Curva de Lafer. 

c) Curva de Lexis. 

d) Curva de Kusnetz. 

 

 

 

 

O Modelo Keynesiano para uma economia fechada é representado como Y = C + I + G, onde G representa as compras de 

bens e serviços por parte do Estado, sem incluir os gastos em transferências, como pensões ou seguro-desemprego. 

Considerando o sistema em equilíbrio e que a Propensão Marginal a Consumir (PMC), em um determinado país Ocidental 

seja de 0,8, um aumento nos gastos governamentais, da ordem de 100 bilhões, considerando-se todas as demais 

variáveis constantes, isso resultará em um incremento do PIB da ordem de: 

 

a) 400 

b) 500 

c) 600 

d) 700 

 

 

 

 

Segundo o modelo de crescimento econômico neoclássico, os fatores que determinam a taxa de crescimento de equilíbrio 

de longo prazo de um país são os que afetam: 

 

a) A taxa de mudança tecnológica; o crescimento da mão de obra e a taxa de formação de capital. 

b) A eficiência marginal do capital; taxa de poupança e taxa de formação de capital. 

c) A taxa de investimentos; eficiência marginal do capital e taxa de poupança. 

d) A taxa de crescimento de mão de obra; eficiência marginal do capital e taxa de poupança. 

 

 

 

 

A “Curva de Phillips” expressa uma relação entre: 

 

a) A taxa de crescimento do produto real e a taxa de crescimento dos gastos do setor público. 

b) A taxa de crescimento do nível geral de preços e a parcela do PIB apropriada pelos trabalhadores. 

c) A taxa de crescimento do nível geral de preços e a taxa de crescimento dos gastos do setor público. 

d) A taxa de desemprego e a taxa de crescimento dos salários nominais. 

 

 

 

 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 
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A Inflação de custos caracteriza-se basicamente pela elevação dos custos de produção, especialmente das taxas de 

juros, de câmbio, matéria-prima, de salários ou de preços das importações. Neste sentido, uma inflação de custos 

resultará em: 

 

a) Deslocamento da curva de demanda agregada para direita. 

b) Deslocamento da curva de demanda agregada para esquerda. 

c) Um deslocamento da curva de oferta para esquerda. 

d) Um deslocamento da curva de oferta para direita. 

 

 

 
 

O balanço de pagamentos é constituído de dois grandes grupos de contas: conta corrente ou transações correntes e 

conta capital ou movimento de capitais. Considerando a conta capital, qual dos itens abaixo NÃO faz parte de sua 

estrutura. 

 

a) Remuneração do capital na forma de juros. 

b) Investimentos diretos. 

c) Investimentos em ações e títulos. 

d) Empréstimos e amortizações. 

 

 

 
 

Segundo o modelo neoclássico de crescimento econômico, a acumulação de capital é o primeiro passo para compreender 

o crescimento. No entanto, só esta variável não explica a enorme produtividade que os diversos setores da economia tem 

experimentado. Nesse sentido, foi incorporada às analises neoclássicas as mudanças tecnológicas e os avanços no 

processo de produção e a introdução de novos e melhores bens e serviços. Como esse avanço não pode ser calculado o 

economista norte americano Robert Solow o calculou de forma residual. Segundo ele a contribuição do progresso técnico 

para o crescimento pode ser obtida: 

 

a) Pela diferença entre crescimento observado do produto por trabalhador e o crescimento do capital por trabalhador. 

b) Pela diferença entre o crescimento da poupança e o crescimento das taxas de juros. 

c) Pela diferença entre as taxas de investimento e a taxa de poupança. 

d) Pela diferença entre a taxa de investimento e a taxa de juros. 

 

 

 
 

Quanto à classificação dos tributos no Brasil, qual dos abaixo designados NÃO se constitui em um tributo indireto? 

 

a) ICMS. 

b) PIS. 

c) Imposto sobre Importação. 

d) Imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI). 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PI 

 

 

 

 

Grande parte da teoria econômica assenta-se sobre os pressupostos da concorrência perfeita. No entanto, esses 

pressupostos têm pouca correlação com a realidade. Neste sentido, o mercado apresenta “falhas”. Cabe ao Estado, 

portanto, corrigir essas “falhas”. Ao interferir no ambiente econômico, para garantir, por exemplo, a redução no nível de 

desemprego, o Estado está desenvolvendo sua função: 

 

a) Distributiva. 

b) Alocativa. 

c) Estabilizadora. 

d) Desenvolvimentista. 

 

 

 

 

Denominam-se bens públicos  todos aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de Direito Público, ou seja, 

União, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações Públicas. Qual das alternativas abaixo NÃO se constitui como 

característica dos bens públicos? 

 

a) Indiscricionaridade. 

b) Impenhorabilidade. 

c) Imprescritibilidade. 

d) Não-onerabilidade. 

 

 

 

 

Entre os principais indicadores de crescimento econômico destaca-se o PIB e o PIB per capta. No entanto, atualmente 

tem-se dado maior atenção aos indicadores econômico-sociais para aferir o desenvolvimento de um determinado País, 

Estado ou Município. Dentre eles destaca-se o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). No ano de 2000, o IDH-M do 

Município de Campo Maior era de 0,675. Aponte a alternativa que apresenta os componentes usados para o cálculo do 

IDH. 

 

a) PIB, taxa de fecundidade, e expectativa de vida ao nascer. 

b) PIB, taxa de matriculas e taxa de esgotamento sanitário. 

c) PIB per capta, taxa de fecundidade e taxa de mortalidade infantil. 

d) PIB per capta, expectativa de vida ao nascer, índice de analfabetismo e taxa de matricula em todos os níveis de 

ensino. 

 

 
 

O método de avaliação de projetos que consiste no cálculo do valor presente de pagamentos futuros descontados a uma 

taxa de juros apropriada, menos o custo do investimento inicial é: 

 

a) Payback Simples. 

b) Valor Presente Líquido. 

c) Taxa interna de retorno. 

d) Índice de custo-benefício. 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 

http://www.infoescola.com/direito/bens-publicos/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Investimento



