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INSTRUÇÕES 

1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 

de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão de Resposta. 

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (14 

páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 

substituído sob qualquer alegação.   

 

3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,80 (um ponto e oitenta décimos) cada, devendo o 

candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 

4- No Cartão de Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 

de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

 
 

  
 

5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 

coordenação do Concurso. 

 

6- NÃO RASURE o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 

deixar questões sem respostas. 

 

7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 

 

8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 

 

9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 

 

10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 

 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da prova. A 

não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 

12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

 

13- O gabarito será publicado no dia 25/10/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 26/11/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº19, de 20/08/2016 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

  

Concurso Público para o Cargo de Especialista em Gestão Administrativa e 

Serviços – ECONOMISTA  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) De acordo com os princípios básicos 

de finanças públicas, assinale 

Verdadeiro(V) ou    Falso (F), em 

relação ao conceito de bem público: 

 

( ) Um bem público é utilizado ou 

consumido com exclusividade. 

(  ) O consumo de um bem público por 

qualquer indivíduo ou empresa não 

reduz a quantidade disponível para os 

outros indivíduos. 

( ) É impossível excluir agentes que 

desejem consumir o bem público. 

(  ) O mecanismo de mercado induz os 

indivíduos a não revelarem suas 

preferências com relação ao bem 

público. 

Assinale a alternativa que traz a 

sequência CORRETA das afirmativas. 

 

A) F V V F. 

B) F V F V. 

C) V F V V. 

D) F V V V. 

 

02) Qual das afirmações a seguir, 

corresponde ao conceito econômico de 

Superávit Primário: 

 

A) Corresponde às estratégias e ações 

governamentais que envolvem os 

aspectos relacionados às receitas e às 

despesas públicas. 

B) Consiste nas metas e prioridades da 

gestão pública, incluindo as despesas de 

capital para o exercício financeiro do 

município. 

C) Consiste na diferença positiva entre 

as receitas e despesas não financeiras. 

Trata-se de um indicador que mede a 

capacidade que o governo tem para o 

pagamento dos juros e amortização da 

dívida. 

D) Corresponde à reserva de 

contingência para liquidar o montante de 

despesas que foram definidas na Lei de 

Diretrizes Orçamentária. 

 

03) O governo pode afetar a demanda 

agregada usando uma política fiscal 

recessiva quando: 

 

A) Aumenta os gastos públicos e 

diminui os impostos, induzindo uma 

diminuição no consumo. 

B) Diminui os gastos do governo e/ou 

aumenta impostos. 

C) Aumenta o nível de renda e a taxa de 

juros 

D) Aumenta o nível de impacto fiscal e 

um nível de renda de pleno emprego. 

 

04) Em relação às finanças públicas, 

uma das afirmativas a seguir é FALSA. 

Identifique: 

 

A) O déficit público é a diferença entre o 

investimento público e a poupança do 

governo em conta-corrente. 

B) O tamanho do déficit público dá a 

medida da participação do governo na 

atividade econômica em termo de 

complementação da demanda privada. 

C) Quanto maior for o estoque da dívida 

pública, maior será o gasto com juros 

sobre a dívida e menor será a diferença 

entre carga tributária bruta e líquida. 

D) Com base na carga tributária líquida, 

o governo financia seus gastos correntes. 

 

05) A política fiscal é um instrumento 

importante que tem capacidade para 

afetar os quatro objetivos básicos da 

política econômica, que são crescimento 

do Produto Interno Bruto, controle da 

inflação, equilíbrio externo e distribuição 
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de renda. Em relação à política fiscal, 

não se pode afirmar que: 

 

A) A curto prazo, a política fiscal 

interfere no nível de produção da 

economia, tanto por meio da ação direta 

do gasto público, como indiretamente, 

via tributação. 

B) A longo prazo, a política fiscal é 

importante no sentido de disponibilizar 

recursos para investimentos, que tanto 

podem ser públicos como privados. 

C) A política fiscal pode afetar a 

distribuição de renda do país de duas 

formas: do lado do gasto público, 

dirigindo-o predominantemente às 

classes de menor poder aquisitivo e, do 

lado da arrecadação, por meio de um 

sistema tributário progressivo. 

D) Quanto maior for o montante de 

poupança gerada no setor público, menor 

será a capacidade de o país investir e 

maior será o ritmo de crescimento da 

produção. 

 

06) A Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) determina limites distintos para os 

gastos com pessoal no setor público. De 

acordo com a LRF, tais limites serão 

repartidos entre todos os poderes 

públicos, com percentuais específicos 

para cada poder dentro de cada ente da 

Federação. Podemos afirmar que na 

esfera municipal, o limite será repartido, 

respectivamente, entre o Legislativo e 

Tribunal de Contas, Judiciário, 

Ministério Público e Executivo mais 

Administração Indireta, da seguinte 

forma: 

 

A) 3,0%; 6,0%; 2,0%; 49% 

B) 6,0%; 0,0%; 0,0%; 54% 

C) 2,0%; 6,0%; 3,0%; 49% 

D) 4,0%; 0,0%; 0,0%; 56% 

 

07) Como um dos parâmetros de análise 

da Dívida Pública, o limite máximo de 

endividamento para Estados e 

Municípios será: 

A) Estados 1 vez a RCL e Municípios 2 

vezes a RCL. 

B) Estados 1,5 vez a RCL e Municípios 

1 vez a RCL. 

C) Estados 2,2 vezes a RCL e 

Municípios 1,5 vezes a RCL. 

D) Estados 2,2 vezes a RCL e 

Municípios 1,2 vezes a RCL. 

 

08) De acordo com o art. 19 da Lei 

Complementar nº 101, de 04/05/2000, a 

despesa total com pessoal, em cada 

período de apuração e em cada ente da 

Federação, não poderá exceder a receita 

corrente líquida da União, dos Estados e 

dos Municípios, nos seguintes 

percentuais, respectivamente: 

 

A) 60%, 50% e 60% 

B) 50%, 60% e 50% 

C) 50%, 60% e 60% 

D) 60%, 60% e 50% 

 

09) Sobre o Planejamento e Orçamento 

Público analise as afirmações a seguir, 

identificando aquelas que são Falsas (F) 

e Verdadeiras (V). Depois selecione 

dentre as alternativas que seguem, 

aquela que tem a sequência CORRETA. 

 

( ) A Lei Orçamentária Anual deve 

dispor sobre a alocação dos recursos 

previstos na composição dos programas, 

projetos e atividades, explicados de 

acordo com as diretrizes estabelecidas na 

LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), 

que, por sua vez, deverá estar em 

consonância com as prioridades 

estabelecidas no PPA (Plano Plurianual). 

(  ) Em termos macro-orçamentários, o 

princípio da gestão fiscal responsável 

associou a obrigatoriedade do equilíbrio 

das contas públicas com a obtenção de 

metas de superávit primário capazes de 

garantir o pagamento de juros e 

amortização da dívida contratada. 

( ) A implantação do PPA ocorre 

semestralmente por  meio da LDO 

quando são definidas as diretrizes, as 
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prioridades e o detalhamento das 

despesas. 

(  ) A efetiva realização das despesas, 

que obedece ao regime de competência, 

deverá condicionar-se ao fluxo de 

ingressos de receitas, que obedece ao 

regime de caixa, e à situação financeira 

global da municipalidade, condicionada 

pelo  nível de endividamento de curto e 

longo prazos. 

 

A) V F V F. 

B) F V F V. 

C) V V F V. 

D) F F V F. 

 

10) Para financiar a produção de bens 

públicos, o setor governamental utiliza-

se: 

 

A) De impostos, exclusivamente. 

B) Da tributação em geral. 

C) De taxas, exclusivamente. 

D) De taxas e contribuições sociais, 

exclusivamente. 

 

11) De modo geral, no seu esforço de 

manutenção de estabilidade econômica, 

o setor governamental objetiva atenuar 

crises de: 

 

A) Arrecadação. 

B) Falta de controle dos gastos públicos. 

C) Carência de créditos do setor privado. 

D) Inflação ou depressão. 

 

12) Analise as afirmações a seguir, 

identificando aquelas que são Falsas(F) e 

Verdadeiras(V). Depois selecione dentre 

as alternativas que seguem, aquela que 

tem a sequência CORRETA. 

 

( ) De acordo com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), a 

transparência gestão fiscal é assegurada 

mediante o incentivo à participação 

popular e a realização de audiências 

públicas durante a discussão e 

elaboração do plano plurianual (PPA), 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e da Lei Orçamentária Anual 

(LOA). 

(  ) A Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) estimula a transparência, exigindo 

a divulgação, inclusive pela Internet dos 

relatórios de acompanhamento da gestão 

fiscal que permitem identificar receitas e 

despesas. 

( ) De acordo com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), é 

permitida a realização de transferências 

voluntárias para município que deixe de 

instituir, prever e arrecadar todos os 

tributos de sua competência. 

(   ) Se determinado município precisar 

urgentemente aprovar a autorização legal 

para a contratação de determinado 

empréstimo destinado a reformar as 

escolas locais antes do início do período 

letivo, tal autorização não poderá ser 

incluída na Lei Orçamentária Anual 

(LOA), pois essa lei não pode conter 

dispositivo estranho à previsão das 

receitas e à fixação das despesas. 

 

A) V F V F 

B) F V F V 

C) F F V V  

D) V V F F 

 

13) Analise as afirmações a seguir, 

identificando aquelas que são Falsas(F) e 

Verdadeiras(V). Depois selecione dentre 

as alternativas que seguem, aquela que 

tem a sequência CORRETA. 

 

( ) A LRF deu eficácia a vários 

dispositivos da Constituição Federal, 

especialmente no que se refere ao 

equilíbrio entre receita e despesa, à 

transparência da gestão fiscal e à 

responsabilidade dos dirigentes públicos. 

(  ) A Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) determina que se incluam no 

plano plurianual as metas e prioridades 

da administração pública, bem como as 

despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente. 

(   ) Uma instituição financeira estatal 

não pode obter empréstimos junto ao 
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ente da Federação que a controla, mas 

poderá adquirir no mercado títulos da 

dívida pública para atender às 

necessidades de investimentos de seus 

clientes. 

(  ) O Poder Legislativo pode alterar a 

previsão de receita da LOA, se for 

comprovado erro ou omissão de ordem 

técnica ou legal  na proposta 

encaminhada pelo Poder Executivo. 

Nesse caso, a diferença apurada poderá 

ser usada como fonte de receita para a 

aprovação de emendas de parlamentares. 

 

A) V V F V. 

B) V F V F. 

C) V F F V.  

D) F V F V. 

 

14) Assinale a alternativa CORRETA a 

respeito do princípio orçamentário do 

equilíbrio. 

 

A) É o princípio pelo qual as despesas 

fixadas e as receitas estimadas são 

executadas no exercício, cumprindo 

dessa forma a disposição da Lei 

Orçamentária Anual. 

B) O princípio do equilíbrio 

orçamentário se verifica pela suficiência 

das receitas correntes para cobrir as 

necessidades correntes e de capital. 

C) É o princípio pelo qual o montante da 

despesa autorizada em cada exercício 

financeiro não poderá ser superior ao 

total de receitas estimadas para o mesmo 

período. 

D) É a visão pela qual o orçamento de 

investimento não ultrapassa as receitas 

de capital dentro do exercício 

considerado. 

 

15) A Lei de Responsabilidade Fiscal 

estabeleceu conteúdo e orientações 

complementares para a LDO (Lei de 

Diretrizes Orçamentárias). Assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Novos projetos e/ou obras não 

poderão ser iniciados sem que estejam 

garantidos recursos para o que estiver 

em execução e para as despesas de 

conservação do patrimônio público. 

B) Programação e critérios de execução 

orçamentária, exclusive para a 

necessidade de limitação de empenhos. 

C) Definição dos índices para a 

remuneração de pessoal, inclusive a 

elaboração de planos de cargos, carreira 

e vencimentos. 

D) Critérios para a elaboração de 

convênios. 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 

16) Um empresário tomou um 

empréstimo de R$5.000,00 a uma taxa 

de 24% a.a. Passados 4 meses, conseguiu 

uma renegociação, o que gerou uma 

redução para 18% a.a. O contrato foi 

liquidado no 9° mês. O acordo junto a 

instituição fomentadora de crédito é que 

a operação incorreria na metodologia de 

juros simples. Qual foi o valor pago de 

juros nessa operação? 

 

A) R$775,00 

B) R$675,00 

C) R$798,62 

D) R$5.798,62 

 

17) Como forma de recompensar o bom 

desempenho nos estudos, Juliana 

recebeu um cheque pré-datado de seu pai 

no valor de R$1.348,50. A data 

agendada para o depósito do cheque é de 

3,5 meses à frente do dia em que ela 

tomou posse do mesmo. Como ela 

desejava comprar roupas novas, foi no 

mesmo dia a uma loja verificar a 

possibilidade de usar o cheque como 

forma de pagamento. O lojista aceitou o 

cheque como forma de pagamento, 

contudo, cobrou uma taxa de 14,25% 

a.a. para realizar o desconto em operação 

de juros simples. Qual valor Juliana 

poderá comprar em roupas realizando a 

operação? 
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A) R$1.180,30 

B) R$844,12 

C) R$1.294,69 

D) R$1.292,45 

 

18) Um mutuário da casa própria em 

Bauru / SP, realizou um empréstimo de 

longo prazo no dia 08/07/1989. Ele 

concluiu o seu pagamento no dia 

29/01/2016. Dias depois, muito feliz, ele 

quis saber por quantos dias exatamente 

esteve envolvido e comprometido com 

esse financiamento. 

 

A) 9.812 dias. 

B) 9.701 dias. 

C) 9.568 dias. 

D) 10.009 dias. 

 

19) Uma taxa de 18,35% a.a. em juros 

compostos tem taxa corresponde ao mês 

igual a: 

 

A) 1,5291% a.m. 

B) 1,3933% a.m. 

C) 1,5388% a.m. 

D) 1,4138% a.m. 

 

20) Uma empresa possui R$37.489,80 

em recursos disponíveis em sua conta. 

Um projeto vem sendo avaliado, e seu 

valor final será de R$42.338,54. A que 

taxa seria necessário investir esse 

capital, de maneira que atinja o montante 

em 17 meses? 

 

A) 0,72054% a.m. 

B) 0,71803% a.m. 

C) 0,71655% a.m. 

D) 0,6966% a.m. 

 

21) Uma família comprou um veículo 

novo. Deram R$7.890,00 de entrada e 

assumiram 36 parcelas de R$632,65 

mensais. Passados 12 meses e com todas 

as parcelas pagas, resolveram quitar o 

veículo. Foi concedido nas parcelas 

restantes um desconto de 6% a.a. Qual 

foi o real valor pago pelo veículo? 

 

A) R$28.995,14 

B) R$28.843,37 

C) R$29.019,36 

D) R$30.665,40 

 

22) Um empreendedor investiu 

R$120.000,00 com perspectiva de 

remuneração de seu capital de 1,67% 

a.m. Qual o pay-back simples do 

investimento, usando o ano comercial, 

para ele remunerar o investidor, 

retornando R$11.350,00 mensais? 

 

A) 3,900 trimestres. 

B) 9,572 meses. 

C) 0,859 anos. 

D) 2,643 quadrimestres. 

 

23) Um município gostaria de conhecer 

o valor presente líquido (VPL) de um 

investimento que está prestes a realizar. 

O valor a ser desembolsado inicialmente 

é de R$80.000,00, obtendo os seguintes 

fluxos de retorno: 1- R$17.960,00; 2- 

R$21.320,00; 3- R$17.960,00; 4- 

R$17.960,00; 5- R$ 6.720,00. A taxa 

mínima de atratividade é de 3,85% a.m. 

Qual o VPL dessa operação? 

 

A) R$1.920,00 

B) R$-1.920,00 

C) R$-5.897,11 

D) R$3.324,67 

 

24)  Eduardo está pensando em comprar 

um automóvel. O valor do veículo 

escolhido é de R$19.000,00. Ele tem 

guardado R$6.300,00 e quer financiar a 

diferença em 18 vezes. A empresa que 

está efetuando a negociação aplicará 

uma taxa de 1,89% a.m. Qual o valor 

pago pelo carro ao final de todas as 

parcelas? 

 

A) R$22.016,40 

B) R$20.189,43 

C) R$19.240,03 

D) R$21.401,03 
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25) Uma dona de casa ficou com dúvidas 

sobre os preços dos itens que ela 

comprava para sua residência. No ano 

passado, ela pagou por um alvejante 

R$4,25 e atualmente (exatos 12 meses 

após) está pagando R$5,73. A inflação 

apurada no período foi de 11,37% a.a., e 

os ganhos dela eram de R$994,30 e 

passaram para R$1.029,65. Assim, ela 

pode concluir que: 

 

A) Seus ganhos subiram 3,60% n.p. 

acima da inflação. 

B) O alvejante subiu 21,14% n.p. acima 

da inflação. 

C) O alvejante subiu 34,82% n.p. mais a 

inflação. 

D) O poder de compra dela foi mantido 

em relação à compra de alvejante. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto para as questões 26, 27 e 28.  

 

A renda dos futebolistas, das 

futebolistas e dos atletas em geral. 

 

Por conta dos jogos olímpicos, muito 

tem sido falado a respeito da 

discrepância entre a renda dos jogadores 

de futebol e a das jogadoras de futebol. 

A primeira parte para a explicação sobre 

essa discrepância de renda é óbvia. Em 

maio de 2016, o Flamengo se sagrou 

campeão brasileiro de futebol feminino. 

O primeiro jogo da final, contra o Rio 

Preto, foi em casa. A entrada era 

gratuita, mas o público no estádio era 

muito pequeno. Claro deve estar, há 

muito menos demanda (de homens e de 

mulheres) por jogos de futebol feminino 

que por jogos de futebol masculino. Essa 

menor demanda se traduz em menos 

renda de ingressos e da televisão, menos 

venda de camisetas, menos dinheiro de 

patrocinadores. De modo geral, a renda 

dos atletas depende muito dessa 

demanda de torcedores. Isso vale não só 

para o futebol mas também para o tênis, 

vôlei, basquete e todos os outros esportes 

que podem sobreviver sem 

financiamento estatal. (...) 

A questão interessante, portanto, não é 

sobre o mercado de trabalho, mas sobre 

a demanda dos torcedores. Por que há 

mais demanda por futebol masculino que 

por futebol feminino, ou por 

campeonatos de judô e arco e flecha?Há 

dois tipos de explicação: 

1. Os esportes são mais demandados por 

serem mais interessantes. A grande 

maioria das pessoas, dentre as opções (a) 

assistir futebol, (b) assistir o campeonato 

de arco e flecha e (c) fazer outra coisa, 

escolhe (a) ou (c) porque assistir e torcer 

no futebol é muito mais divertido que no 

arco e flecha. Simples, e deve explicar 

boa parte da diferença na demanda pelos 

diferentes esportes. Mas não explica 

tudo. 

2. Os esportes mais demandados hoje 

são os que eram mais demandados 

ontem. Se muitas pessoas estão 

acostumadas a torcer por seus times de 

futebol masculino, isso gera uma 

demanda grande por futebol masculino 

hoje que persiste por muito tempo. 

Parte importante da explicação por essa 

persistência nos gostos é que torcer é 

uma parte fundamental do prazer que as 

pessoas têm ao acompanhar competições 

esportivas.(...) 

A paixão por um time (ou pela equipe de 

um país) não se desenvolve do dia para a 

noite. Muito pouca gente vai deixar de 

torcer pelo Corinthians e passar a torcer 

para a Portuguesa porque esta está com 

um time melhor em um determinado 

ano. 

Da mesma maneira, é difícil trocar a 

paixão pelo time de futebol do 

Corinthians pela paixão por um time de 

voleibol, futebol feminino ou por um 

astro do judô, do tênis ou do arco e 

flecha. Esse é o “efeito torcida”. 

Como muita gente segue o campeonato 

de futebol e torce para algum time, a TV 

e os jornais dão mais destaque ao futebol 

masculino, os amigos falam mais de 
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futebol que de outros esportes. Com 

tanto dinheiro envolvido, o futebol acaba 

atraindo uma grande quantidade de 

ótimos atletas que treinam todo dia, em 

ótimas condições. Tudo isso estimula 

ainda mais o gosto por esse esporte. Esse 

é o “efeito coordenação”: se o basquete 

fosse o esporte mais popular no país e 

recebesse mais atenção da televisão e 

dos nossos amigos, cada um de nós teria 

mais estímulos para acompanhar o 

campeonato de basquete. Por causa do 

efeito torcida e do efeito coordenação, o 

consumo por competições esportivas é 

muito diferente do consumo de outros 

bens. Você pode gostar do telefone 

Motorola, mas é relativamente fácil 

trocá-lo por um Samsung se o modelo 

novo deste lhe parecer melhor. 

Sabendo disso, times de futebol 

investem em novos mercados, onde a 

paixão pelo futebol ainda não existe, 

para ampliar sua clientela. É mais fácil 

para o Manchester United conseguir 

novos torcedores na Ásia que na 

Inglaterra, onde quase todo mundo já 

tem um time.É por isso, aliás, que 

sempre há jogos do campeonato inglês 

de futebol ao meio dia do horário local. 

Interessa aos times ingleses mostrar 

jogos ao vivo na Ásia às 9 da noite. E, de 

fato, na Ásia, o campeonato inglês é 

muito popular. 

Em suma, há grande persistência na 

demanda por esportes por causa do 

efeito torcida e do efeito 

coordenação.Isso não significa que nada 

mude. O voleibol é muito mais popular 

hoje no Brasil do que nos anos 1970. O 

fenômeno Guga aumentou a demanda 

pelo tênis. Mas significa que as 

mudanças demoram. Então, o que gera a 

demanda por cada esporte? (...) 

A olimpíada gera um efeito torcida pelo 

Brasil e um efeito coordenação que 

direciona nossa atenção aos mais 

variados esportes olímpicos. Só que isso 

dura 15 dias. O futebol masculino tem 

esses dois efeitos a seu favor o tempo 

todo.  

Texto adaptado , 

fonte:http://aeconomianoseculo21.blogfo

lha.uol.com.br/2016/08/15/a-renda-dos-

futebolistas-das-futebolistas-e-dos-

atletas-em-geral/ / Escrito por: 

Bernardo Guimarães  Professor de 

economia da EESP-FGV; doutor em 

Economia pela Yale University ; autor 

de "A Riqueza da Nação no Século 21".  

 

26) Considere os trechos destacados 

abaixo para determinar o “Tema 

Central” abordado no texto:  

“A renda dos futebolistas, das 

futebolistas e dos atletas em geral” 

“... a discrepância entre a renda dos 

jogadores de futebol masculino e a das 

jogadoras de futebol feminino...”  

“...a TV e os jornais dão mais destaque 

ao futebol masculino, os amigos falam 

mais de futebol que de outros esportes. 

Com tanto dinheiro envolvido, o futebol 

acaba atraindo uma grande quantidade 

de ótimos atletas que treinam todo dia, 

em ótimas condições...” 

Sendo assim , fica claro que o “Tema 

Central” desenvolvido é: 

 

A) A necessidade de estabelecer, nos 

jogos de futebol feminino,  entrada  

sempre gratuita; mas no futebol 

masculino não. Assim aumentará a 

demanda de torcedores. 

B) Há muito mais demanda (de homens 

e de mulheres) por jogos de futebol 

masculino que por jogos de futebol 

feminino. O que justifica o alto salário 

dos jogadores de futebol masculino; 

além disto, o futebol masculino tem o 

efeito torcida e o efeito coordenação o 

tempo todo. 

C) A importância do efeito torcida e do 

efeito coordenação nas diversas 

modalidades esportivas, que gera renda 

altíssima no salário de todos os 

esportistas. 

D) O voleibol e o tênis (por causa do 

fenômeno Guga)  são os esportes mais 

demandados hoje, dessa forma afetaram 

a demanda de homens e mulheres que 
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assistiam ao futebol masculino, com isso 

o salário dos jogadores de futebol 

masculino foi abalado negativamente. 

 

27) De acordo com a “Tipologia 

Textual” o texto do economista Bernardo 

Guimarães  é classificado como :  

 

A) Correspondência oficial, pois 

obedece a normas regedoras das 

comunicações escritas, internas ou 

externas, das repartições públicas; com 

redação   padronizada. 

B) Crônica reflexiva, já que no texto o 

economista  projetou sua subjetividade 

sobre a realidade e desenvolveu 

metaforicamente as  inferências 

apresentadas. 

C) Descrição, ao registrar características 

dos esportistas, fazendo com que o leitor 

visualize as informações apontadas. 

D) Artigo de opinião, que teve por 

finalidade fazer a exposição do ponto de 

vista do autor, sobre um assunto, tendo a 

argumentação como marca principal.  

 

28) Identifique a alternativa cuja 

substituição do termo em negrito e a 

apresentação do significado do  sentido 

de cada um destes conectivos, preserva a 

informação inicial  e está mantendo a  

coesão e a coerência de cada um desses 

trechos; considerando as adaptações 

necessárias para desenvolver a alteração:  

 

I - “Da mesma maneira, é difícil trocar 

a paixão pelo time de futebol do 

Corinthians pela paixão por um time de 

voleibol” 

II - “ Por causa do efeito torcida e do 

efeito coordenação”  

III -  “Em suma, há grande persistência 

na demanda por esportes por causa do 

efeito torcida e do efeito coordenação.”  

IV - “Mas significa que as mudanças 

demoram.” 

 

A) I- “Do mesmo modo”/Igualmente; II 

– “Em virtude”/ por qual motivo; III- 

“Enfim”/ resumo ou conclusão de um 

pensamento; IV- “Todavia”/Oposição .  

B) I-“Sobretudo”/Relevância; II – 

“Se”/Hipótese; III- “Caso”/Condição;    

IV- “Contudo”/Oposição. 

C) I- “Primeiramente”/Prioridade; II – 

“Sem dúvida”/ certeza; III- 

“Provavelmente”/; IV- Porém/Oposição . 

D) I- “Não raro”/Tempo; II – “Com o 

fim de”/ finalidade; III- “Enfim/ resumo 

ou conclusão de um pensamento; IV- 

Entretanto/Oposição. 

 

29) Identifique a alternativa, cuja 

manchete apresenta, objetivamente, o 

mesmo tema abordado pelo humor da 

charge. 

 
   

A) “Gastos com contas residenciais 

foram os únicos que subiram entre julho 

de 2015 e 2016.” 

B) “O juro do cartão de crédito rotativo 

avançou para mais de 470% ao ano.” 

C) “Taxa do cheque especial subiu para 

311% ao ano, é a maior desde 1994.” 

D) “Taxas de juros para parcelamentos 

em carnês superam 110% ao ano.” 

 

30) Indique em qual alternativa, mesmo 

com a alteração da pontuação, a frase 

continua apresentando o mesmo sentido 

e a mesma informação, com total 

coerência. 
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A) Se você quer chorar, chore...mas não 

faça escândalo. 

     Se você quer chorar, chore, mas não 

faça escândalo.  

B) Fui ao Shopping comprar uma tinta 

para impressora, preta. 

      Fui ao Shopping comprar uma tinta 

para impressora preta.  

C) Margarida, não rosa, é o que vim 

comprar.  

       Margarida não,  rosa, é o que vim 

comprar . 

D) Na infância, acreditamos  que o 

melhor é sermos adultos, na velhice, 

afinal entendemos que ser criança é o 

máximo.  

       Na infância, acreditamos  que o 

melhor é sermos adultos  na velhice; 

afinal entendemos que, ser criança, é o 

máximo. 

 

31) Assinale a alternativa que preenche 

CORRETAMENTE as lacunas  do 

trecho abaixo, respeitando: a norma 

culta, o novo acordo ortográfico; 

mantendo a coerência e transmitindo a 

informação de forma clara e objetiva.  

“______cheguei e tive que ler, na 

_______ do escritório, ____normas 

____quais devemos obedecer durante o 

____; sei que elas são necessárias, ____ 

não entendo o _________de tanta 

preocupação.” 

 

A) Mal; ante-sala; às; as; vôo; mais; por 

quê. 

B) Mau; anti-sala; as; às; voô; mas;   

porque. 

C) Mau; antissala; às; as; voo; mais; por 

que. 

D) Mal; antessala; as; às; voo; mas; 

porquê. 

 

32) Preencha as lacunas das frases a 

seguir  com a sequência das formas 

verbais: Ser; vir; ir; refazer; propor e 

intervir, respectivamente; fazendo a 

devida flexão dos verbos, bem como a 

concordância,  para manter a norma 

culta. Assinale a alternativa em que 

todas as flexões verbais estão 

CORRETAS. 

“Não dê palpites, salvo se lhe 

________________pedidos.”  

“Se __________ a ocorrer uma 

separação, o casal não poderá  

distanciar-se dos filhos.” 

“Caso ele _____________ao curso 

amanhã, deverá  comunicar-me 

antecipadamente.  

“Ele identificaria o erro, à medida que 

__________________ os cálculos.” 

“No Brasil, a qualidade de vida ficará 

melhor quando todos os brasileiros se 

_____________ a praticar atividade 

física cotidianamente.  

“Eu estudaria mais, contanto que eles 

não _______________________ no meu 

curso.” 

 

A) for; vier; iria; refaz; propõem; 

interviessem. 

B) seja; viéreis; fostes; refará; 

propunham; interviram. 

C) forem; vier; vá; refizesse; propuserem 

; interviessem. 

D) forem; vir; fora; refaça; propuseram; 

interviram. 

 

33) Em qual alternativa todas as palavras 

estão de acordo com as regras de 

acentuação? 

 

A) pôs-se, herois, conteiner, juris, 

benção, ínterim, substituído, jóia, intuito. 

B) pôs-se, heróis, contêiner, júris, 

bênção, ínterim, substituído, joia, intuito. 

C) pos-se, heróis, conteiner, júris, 

bênção, ínterim, substituido, joia, intuito.   

D) pós-se, herois, contêiner, juris, 

benção, interím, substituído, jóia, intuíto. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

34) O Brasil adotou como forma de 

estado o “federalismo”. Essa forma de 

estado reflete em diversos pontos da 

estrutura do país, entre elas a que trata 
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das competências tributárias. Neste 

sentido é CORRETO dizer que: 

 

A) A Constituição permitiu a instituição 

de tributos apenas pela União e pelos 

Estados e Distrito Federal, sendo certo 

que os Municípios são contemplados 

com valores repassados pela União e 

Estados, tais como: imposto de renda e 

imposto sobre veículos automotores. 

B) No sistema brasileiro de distribuição 

de competências os impostos ficaram a 

cargo da União e a competência 

remanescente a cargo dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

C) É possível a instituição de tributos 

por todos os entes federais de forma 

genérica, mas somente os Municípios 

podem criar taxas e contribuições de 

melhoria. 

D) É permitido aos entes federais 

(União, Estados, DF e Municípios) a 

instituição de impostos que foram 

previstos no texto constitucional, sendo 

certo que a União pode instituir, além 

daqueles que lhe foram reservados, 

outros desde que sejam não-cumulativos 

e não tenham fato gerador ou base de 

cálculo próprios dos discriminados na 

Constituição. 

 

35) Entre as limitações do poder de 

tributar é CORRETO dizer que: 

 

A) É possível a instituição de tributos 

com a finalidade de limitar o trafego de 

pessoas e bens por meio de tributos 

interestaduais ou intermunicipais. 

B) Não haverá tributação de um ente 

federal por outro em relação ao 

patrimônio, renda ou serviços, uns dos 

outros. 

C) Os livros e periódicos podem ser 

tributados desde que não tenham cunho 

artístico. 

D) É possível a instituição ou majoração 

de tributos por meio de decreto, sem lei 

anterior que o defina. 

 

36) O orçamento público deve ser 

implementado tendo por base legal as 

leis: 

 

A) Do plano plurianual, das diretrizes 

orçamentárias e do orçamento anual. 

B) De orçamento, do plano plurianual e 

de despesas e receitas. 

C) Do plano plurianual, de acesso à 

informação e de diretrizes. 

D) De acesso à informação, do 

orçamento e de despesas gerais. 

 

37) Em relação à concessão ou 

ampliação de incentivo ou benefício de 

natureza tributária, que resulte renúncia 

de receitas, é CORRETO dizer que: 

 

A) Deve atender ao que dispõe o plano 

de governo estabelecido em lei. 

B) É inadmissível, ainda que prevista na 

lei de diretrizes orçamentárias e que 

tenha sido prevista na lei orçamentária. 

C) É possível desde que esteja 

acompanhada de estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro no exercício e 

nos dois seguintes, atenda a lei de 

diretrizes e exista medida de 

compensação por meio do aumento da 

receita. 

D) A renúncia de receitas é crime de 

responsabilidade, não sendo permitida 

em nenhuma hipótese. 

 

38) Em relação à execução orçamentária 

é CORRETO dizer: 

 

A) Será controlada apenas pelo 

executivo que fará a verificação da 

legalidade, fidelidade funcional dos 

agentes e cumprimentos do programa. 

B) Haverá o controle interno realizado 

pelo Poder Executivo e o controle 

externo do Poder Legislativo com o 

auxílio do Tribunal de Contas. 

C) O controle realizado pelo Poder 

Executivo deve se limitar a legalidade 

dos atos de que resultem a arrecadação 

da receita ou a realização da despesa. 
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D) Não há sujeição ao controle do Poder 

Legislativo, tendo em vista tratar-se de 

matéria afeta ao Poder Executivo. 

 

39) É(são) considerado(s) sujeito(s) 

passivo(s) da obrigação tributária: 

 

A) A pessoa obrigada ao pagamento de 

tributo ou penalidade pecuniária. 

B) A União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios. 

C) A União e os Estados em relação aos 

impostos e taxas de sua competência. 

D) A pessoa jurídica de direito público 

que tem competência para instituir e 

cobrar um tributo. 

 

40) Com relação à suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário é 

INCORRETO dizer: 

 

A) O parcelamento não suspende a 

exigibilidade do crédito, posto que é 

apenas o fracionamento do débito em 

várias parcelas. 

B) Os recursos e as reclamações 

administrativas interpostas pelo 

contribuinte suspendem a exigibilidade 

até que não haja decisão definitiva a 

respeito daqueles. 

C) A moratória suspende a exigibilidade 

do crédito durante o seu prazo de 

duração. 

D) É possível a suspensão da 

exigibilidade do crédito por liminar em 

mandado de segurança. 

 

41) Em relação a dívida pública é 

CORRETO dizer: 

 

A) A dívida pública corresponde aos 

ingressos de receitas sem que haja 

previsão de despesa no orçamento. 

B) A dívida consolidada ou fundada é a 

concessão de garantia assumida pelo 

ente federal. 

C) A dívida fundada ou consolidada 

refere-se aos débitos assumidos pelo ente 

federal que já tenham sido devidamente 

liquidados. 

D) A dívida pública mobiliária refere-se 

à dívida decorrente de títulos emitidos 

pela União, inclusive os do Banco 

Central do Brasil, Estados e Municípios. 

 

42)  Em relação à ordem econômica é 

INCORRETO dizer: 

 

A) Será fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa. 

B) Deve observância, entre outros, aos 

princípios da soberania nacional e 

propriedade privada. 

C) Tem por finalidade assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da 

justiça social. 

D) É assegurado a todos o livre exercício 

de qualquer atividade econômica, desde 

que previamente autorizada pelos órgãos 

públicos.  

 

43) Segundo a Constituição Federal ao 

servidor público regido pelo regime 

jurídico único é garantido o direito de: 

 

A) Fundo de garantia do tempo de 

serviço e afastamento remunerado. 

B) Direito de greve exercido nos termos 

e nos limites definidos em lei específica. 

C) Plano de saúde integral para o 

servidor e dependentes, distinto do SUS. 

D) Indenização justa em caso de recisão 

do contrato de trabalho. 

 

44) O Município instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Salário – PCCS (Lei 

nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010) tem  

entre as ações necessárias a sua 

efetividade: 

 

A) O estabelecimento de política salarial 

não atrelada à eficiência profissional. 

B) A adoção de um sistema permanente 

de capacitação dos profissionais. 

C) A manutenção dos níveis salariais 

corrigidos de acordo com a política 

monetária municipal. 

D) A obtenção de resultados financeiros 

relativos à arrecadação municipal como 
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forma de incentivar o pagamento de 

impostos pela população. 

 

45) O limite de gastos com pessoal no 

caso do Município não poderá exceder a 

60% das receitas correntes líquidas. A 

verificação desse limite será realizada: 

 

A) A cada mês de pagamento dos 

salários; 

B) Ao final de cada quadrimestre; 

C) No final de cada semestre; 

D) No ano seguinte à realização da 

despesa. 

 

ATUALIDADES 

 

46) Foi veiculada no Portal G1, em 

19/05/2016 a notícia: “Por 6 votos a 4, 

STF suspende lei que autoriza uso da 

‘pílula do câncer’. Quatro ministros que 

liberavam uso para pacientes terminais 

foram vencidos. Associação Médica 

Brasileira alegou risco à saúde e ao 

tratamento normal”. Sobre os assuntos 

divulgados sobre a fosfoetanolamina, 

escolha a alternativa CORRETA:  

  

A) A polêmica com a substância ganhou 

ênfase na sanção da lei número 13.269, 

de 13/04/2016, que autorizava o uso da 

substância por pacientes com laudo 

médico de diagnóstico ou suspeita de 

neoplasia maligna, com assinatura do 

termo de responsabilidade pelo paciente. 

B) A polêmica reside na ausência de 

testes com a fosfoetanolamina, que não 

teria sido submetida, ainda, em 

experimentos de cultura de células, nem 

em camundongos. A substância não teve, 

portanto, o respaldo de cientistas no 

tratamento de câncer em seres humanos. 

C) A substância é apontada como 

possibilidade de cura para diversos tipos 

de câncer. Uma pesquisa encomendada 

recentemente pelo Governo Federal 

mostrou que nos testes feitos em 

camundongos, a redução dos tumores 

não foi significativa, ficando em torno de 

1%. 

D) Um método de sintetização da 

fosfoetanolamina foi descoberto por 

Gilberto Chierice, que testou o composto 

em camundongos e, segundo suas 

informações, com resultados positivos. 

Porém, a substância não teve, ainda o 

respaldo de cientistas no tratamento de 

câncer em seres humanos. 

 

47) “Reorganização atinge 311 mil 

alunos e ‘disponibiliza’ 94 escolas de 

SP”, conforme divulgado no portal G1, 

em 26/10/2015. A decisão sobre a 

reorganização do ensino escolar deu 

origem à mobilização que resultou em 

uma série de ocupações de diversas 

escolas estaduais de São Paulo. Sobre 

essa notícia, está CORRETO afirmar 

que: 

 

A) De acordo com a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo, os 

prédios referentes às 96 escolas não 

seriam desativados, pois poderiam 

abrigar unidades de ensino técnico ou 

unidades de pronto atendimento. 

B) A reorganização tinha como proposta 

a separação da maioria das escolas em 

unidades de ensino fundamental 1, para 

crianças do 1º ao 5º ano; ensino 

fundamental 2, do 6º ao 9º ano; e ensino 

médio. 

C) A proposta era que professores e 

outros profissionais da escola pudessem 

estar voltados a crianças e adolescentes 

de diferentes faixas etárias. Com a 

dimensão das manifestações, o 

Ministério Público entrou com pedido 

para a suspensão da reorganização 

escolar.   

D) Estudantes ocuparam escolas em 

protesto à reestruturação e as ruas, 

fechando importantes cruzamentos na 

cidade de São Paulo. Apesar do longo 

período de manifestações, o governo não 

suspendeu a reestruturação da rede 

escolar. 
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48) “A decisão Histórica do Reino 

Unido de sair da União Europeia 

colocou as duas partes em uma situação 

inédita, obrigando-as a criar uma nova 

relação, cheia de incertezas, após uma 

união de mais de 40 anos”, conforme 

portal da Exame, em 25/06/2016. Com 

relação às notícias divulgadas sobre esse 

fato, selecione a alternativa 

INCORRETA:  

 

A) Com a entrada de mais de 1 milhão 

de imigrantes e refugiados, tem crescido 

o sentimento generalizado anti-

imigração. Muitos dos contrários à 

imigração atribuíam a saída da União 

Europeia à maior liberdade ao Reino 

Unido para diminuir a entrada de 

imigrantes. 

B) O Reino Unido foi o primeiro país a 

deixar a união europeia desde sua 

criação e as consequências da ruptura 

foram imediatas. Após o resultado do 

referendo, a libra caiu para o nível mais 

baixo em relação ao dólar desde 1985. 

C) Com a saída do Reino Unido da 

União Europeia, o país pode realizar 

compra e venda livremente com outros 

países, até anteriormente restrito aos 

países do bloco, mas, ainda mantém as 

taxas praticadas no comércio exterior 

com os países europeus. 

D) Uma das razões dos britânicos para a 

saída do bloco é que a soma da 

contribuição britânica com a União 

Europeia seria maior do que os gastos do 

bloco com o Reino Unido. 

 

49) Foi publicado no portal da Veja, em 

16 de julho de 2016: “O presidente turco 

Recep Tayyip Erdogan enfrentou 

protestos durante meses, esquivou-se de 

escândalos de corrupção que acabaram 

com vários de seus ministros e agora 

sobrevive a uma tentativa de golpe 

militar. [...] Ninguém poderia prever, 

mas em um país que viveu três golpes 

militares, numerosos sinais indicavam 

que isso poderia voltar a acontecer”. 

Sobre as notícias divulgadas sobre a 

tentativa de golpe na Turquia, escolha a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) Diversas instituições, incluindo 

governos, instituições estrangeiras e os 

próprios cidadãos, demonstraram 

preocupação com o aumento do 

autoritarismo de Erdogan, desde que se 

tornou o primeiro presidente eleito 

diretamente, em agosto de 2014. 

B) A preocupação de instituições 

governamentais, estrangeiras e entidades 

civis diversas, já era latente desde sua 

eleição em 2003, como primeiro-

ministro na Turquia, quando Erdogan 

começou a apresentar um estilo de 

governo autoritário, definido por muitos 

como ditatorial. 

C) Erdogan pretende alterar a 

Constituição turca, que foi aprovada em 

1980, para, então, implantar um sistema 

presidencial no estilo americano. Isso 

significaria aumentar significativamente 

seu poder. 

D) Após a tentativa frustrada do golpe 

no país, o governo da Turquia proibiu 

todos os acadêmicos de viajarem para o 

exterior para a realização de pesquisas 

ou estudos.  

 

50) Foi publicado no Portal Uol, em 

01/06/2016: “As prateleiras dos 

supermercados na Venezuela estão 

cronicamente vazias, e os cortes de 

energia são tão graves que os 

departamentos do governo agora só 

abrem dois dias por semana”. Sobre 

esses e outros acontecimentos que 

narram a crise vivenciada na Venezuela, 

divulgados pelos meios de comunicação, 

está CORRETA a alternativa: 

 

A) Um dos fatores que teria contribuído 

para desencadear a crise foi a seca no 

país, que reduziu a geração de energia 

hidrelétrica. Um dos fatores que têm 

conseguido conter parcialmente a crise é 

o petróleo, que se mantém estável, ainda 

como a maior fonte de exportação do 

país. 
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B) A queda do preço do petróleo é um 

dos indicativos da crise atual. Os 

volumosos empréstimos tomados pelo 

governo, na época em que o preço do 

petróleo estava maior, contribuiu para o 

agravamento da crise, já que o país tem 

menos dinheiro para repagar sua dívida 

externa. 

C) O preço do petróleo, única 

exportação com valores significativos 

para o país, teria sofrido uma queda 

drástica, contribuindo para o aumento da 

dívida externa. Diante da pressão 

popular e de adversários políticos, 

Maduro busca investir na produção de 

energia hidrelétrica. 

D) A oposição de Maduro está mais 

unida que a época de seu antecessor, 

Hugo Chávez. Isso porque Chávez teria 

praticado uma gestão de gastos contidos, 

em contraposição a Maduro, que teria 

perdido seu maior comprador de 

petróleo, a China.  
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