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Questão

Língua Portuguesa
TEXTO
Parece haver um abismo de mútua
incompreensão entre os médicos e seus pacientes.
Essa distância parece aumentar. Apesar da grande
maioria dos diagnósticos (70-90%) ser feita com base
na história do paciente, a escuta médica é sem dúvida
o ponto de maior fragilidade na medicina atual. Os
médicos geralmente querem saber apenas dos fatos,
interrompendo os pacientes antes da história
completa.
O registro técnico, resumido, com linguagem
técnica e supostamente neutra, é insuficiente para
uma inter-relação que possa auxiliar a criação de
narrativas que facilitem a realização de hipóteses
diagnósticas e a escolha de intervenções terapêuticas
que levem em conta a perspectiva do próprio
paciente. No processo de criação de anamneses
médicas objetivas, acabamos, muitas vezes, por
desumanizar e suprimir delas aspectos que podem
ser decisivos para a abordagem diagnóstica e
terapêutica, além de dificultarmos a criação de uma
narrativa por parte do paciente que dê sentido ao seu
processo de adoecimento.
O declínio das doenças infecciosas, o
envelhecimento da população e o concomitante
aumento da prevalência das doenças crônicas
determinam a necessidade de um novo papel do
profissional de saúde, em especial do médico, na
condução dos conflitos inerentes ao
acompanhamento de pessoas com doenças que não
têm cura, mas que muitas vezes levam a
incapacidades permanentes e de longa duração.
Em relação à incompreensão médico-paciente,
uma das dificuldades é, sem dúvida, a barreira de
linguagem criada pela terminologia técnica entre os
profissionais e os pacientes. A condição clínica do
paciente é interpretada e referida a ele em uma
linguagem que muitas vezes ele não entende. Na alta
hospitalar, menos de 1/3 entendem de que doença
eles foram tratados e menos de 1/4 que tipo de terapia
receberam.
Ana Luisa Rocha Mallet. Literatura e medicina: uma
experiência de ensino. Rio de Janeiro: Livros Ilimitados,
2014, pp. 18-19 (Adaptado)

01

No texto, a autora discorre sobre a incompreensão
entre médicos e seus pacientes.
Com relação às ideias defendidas a respeito do tema,
é CORRETO inferir que
(A) a medicina atual se fundamenta exclusivamente
em exames e terapias tecnológicas no tratamento
de doenças.
(B) as anamneses e as hipóteses diagnósticas se
baseiam na perspectiva narrativa completa dos
pacientes.
(C) a linguagem técnica e supostamente neutra dos
médicos se deve à prevalência das doenças
crônicas.
(D) o novo papel do profissional de saúde exige o uso
de uma terminologia menos técnica na interrelação médico-paciente.

Questão

02

Segundo a autora, a incompreensão médico-paciente
dificulta a realização de hipóteses diagnósticas, por
parte do médico, e o entendimento, por parte do
paciente, da doença de que precisa se tratar.
Essa dificuldade de comunicação interpessoal, na
medicina, deve-se à
(A) deficiência básica da escuta médica e às longas
narrativas imprecisas dos pacientes.
(B) supressão das narrativas complexas dos
pacientes e à formação técnica deficiente dos
médicos.
(C) utilização de termos técnicos pelos médicos e à
falta de entendimento dessa linguagem pelos
pacientes.
(D) neutralidade rigorosa do discurso médico e à
falta de capacidade de criação de narrativas por
parte do paciente.

Questão

03

No enunciado Parece haver um abismo de mútua
incompreensão entre os médicos e seus pacientes, a figura
de linguagem empregada tem o propósito de
enfatizar a tese defendida no texto de que a
linguagem excessivamente técnica dificulta a
comunicação entre os profissionais de saúde e os
pacientes.
Essa figura de linguagem é a
(A) ironia.
(B) hipérbole.
(C) metonímia.
(D) sinestesia.
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Questão

04

Entre as palavras sublinhadas nas frases, assinale
aquela cujo valor sintático e morfológico se assemelha
à indicada no seguinte enunciado do texto: Na alta
hospitalar, menos de 1/3 entendem de que doença eles foram
tratados e menos de ¼, que tipo de terapia receberam.
(A) Na medicina, a incerteza está presente todo o
tempo.
(B) O declínio das doenças infecciosas é resultado do
acesso a antibióticos.
(C) A escuta médica é sem dúvida o ponto de maior
fragilidade na medicina atual.
(D) Na narrativa do paciente, encontra-se o sentido
de seu processo de adoecimento.

Questão

Considerando o sentido do adjetivo crônico, torna-se
possível definir doenças crônicas como aquelas que
(A) inviabilizam qualquer hipótese diagnóstica.
(B) incapacitam por um período de curta duração.
(C) apresentam manifestações assintomáticas.
(D) caracterizam-se pela longa duração.

Questão

No fragmento Em relação à incompreensão médicopaciente, observa-se a ocorrência da crase, marcada
pelo emprego do acento grave.
Nos exemplos a seguir, o único em que deveria ser
empregado o acento grave é
(A) Há muitos problemas ligados a dificuldades de
comunicação.
(B) Alguns medicamentos foram prejudiciais àquele
paciente.
(C) As enfermeiras assistem com dedicação as
pacientes.
(D) Pacientes e médicos frente a frente devem manter
um diálogo cuidadoso.

Questão

05

06

A transformação dos dois períodos indicados a seguir
em um único período pode ser realizada com
mudanças na redação.
Parece haver um abismo de mútua incompreensão
entre os médicos e seus pacientes. Essa distância
parece aumentar.
Assinale a alteração que mantém a correção
gramatical e o sentido pretendido pela autora do
texto.
(A) P a r e c e h a v e r u m a b i s m o d e m ú t u a
incompreensão entre os médicos e seus pacientes
cuja distância parece aumentar.
(B) P a r e c e h a v e r u m a b i s m o d e m ú t u a
incompreensão entre os médicos e seus pacientes,
contudo a distância parece aumentar.
(C) P a r e c e h a v e r u m a b i s m o d e m ú t u a
incompreensão entre os médicos e seus pacientes
onde a distância parece aumentar.
(D) P a r e c e h a v e r u m a b i s m o d e m ú t u a
incompreensão entre os médicos e seus pacientes,
ainda que a distância pareça aumentar.

07

08

O registro técnico, resumido, com linguagem técnica e
supostamente neutra, é insuficiente para uma inter-relação
que possa auxiliar a criação de narrativas...
Nesse período acima, o verbo “ser” encontra-se
flexionado no singular, pois
(A) o seu sujeito é o termo “linguagem técnica”.
(B) concorda com o predicativo “insuficiente”.
(C) concorda com o sujeito “o registro técnico”.
(D) o seu sujeito é o termo “inter-relação”.

Questão

09

Sobre a sintaxe do período Parece haver um abismo de
mútua incompreensão entre os médicos e seus pacientes, é
CORRETO afirmar que o termo abismo de mútua
incompreensão é um
(A) complemento nominal.
(B) complemento verbal.
(C) adjunto adnominal.
(D) adjunto adverbial.

Questão

10

Considerando-se que o texto é do tipo argumentativo,
é natural que nele se adotem recursos linguísticos
com a intenção, por exemplo, de que o seu autor não
assuma explicitamente uma posição, modalizando,
assim, o seu discurso através do emprego de
determinadas palavras.
No primeiro parágrafo do texto, observamos um
exemplo claro desse procedimento, evidenciado no
emprego do verbo
(A) ser.
(B) querer.
(C) saber.
(D) parecer .
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Regimento Interno
Questão

11

A Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR)
poderá reunir-se em outro edifício ou em ponto
diverso do território estadual na hipótese de um/a
(A) motivo relevante, ou de força maior, por
deliberação da mesa, ad referendum da maioria
absoluta dos deputados.
(B) motivo relevante, por deliberação da mesa, ad
referendum da maioria simples dos deputados.
(C) motivo não relevante ou de forca maior por
deliberação da mesa, ad referendum da maioria
absoluta dos deputados.
(D) determinação do presidente da assembleia por ad
referendum da maioria dos deputados.

Questão

12

A direção dos trabalhos na primeira sessão
preparatória no primeiro ano de cada legislatura em
que se reunirão os candidatos diplomados deputados
estaduais caberá ao
(A) último presidente, se reeleito deputado e na sua
falta, o deputado mais idoso dentre o maior
número de legislatura ou o mais idoso entre os
eleitos.
(B) deputado eleito mais votado.
(C) deputado mais idoso dentre os eleitos e o de
maior número de legislatura.
(D) eleito pela votação simples do deputado eleito.

Questão

13

A eleição da mesa da assembleia, para mandato de
dois anos, é realizada a partir da
(A) eleição dos deputados.
(B) posse dos deputados.
(C) indicação do presidente da câmara.
(D) votação da maioria dos deputados.

Questão

14

A composição da mesa se dará, tanto quanto possível,
observando a representação dos partidos com assento
na assembleia pela sua
(A) maioria simples.
(B) minoria.
(C) proporcionalidade.
(D) maioria absoluta.

15

A mesa diretora da Assembleia é composta por 01
presidente, além de
(A) 03 vice-presidentes, 03 secretários e 01 corregedor
geral.
(B) 03 vice-presidentes e 02 corregedores.
(C) 04 vice-presidentes, 04 secretários e 01 corregedor
geral.
(D) 03 vice-presidentes, 04 secretários e 01 corregedor
geral.

Questão

16

O prazo inicial para funcionamento das Comissões
Especiais não poderá ultrapassar a seguinte
quantidade de dias:
(A) 120.
(B) 90.
(C) 60.
(D) 30.

Questão

17

Além de outros poderes previstos em lei e no
Regimento, os membros da ALE-RR, mediante
deliberação do Plenário, constituirão Comissão
Parlamentar de Inquérito para apuração de fato
determinado e por prazo certo.
Essa Comissão terá poderes de investigação próprios
das autoridades judiciais a requerimento mínimo de
(A) um terço.
(B) maioria simples.
(C) maioria absoluta.
(D) metade.

Questão

18

Analise estas afirmações.
I. Os membros da mesa da Assembleia podem ser
indicados líderes de bancada.
II. As funções do membro da mesa cessarão pela
renúncia.
III. O titular de qualquer cargo da mesa diretora
poderá solicitar licença apenas para tratamento de
saúde.
Então, está plenamente CORRETA a seguinte
alternativa:
(A) II e III.
(B) I.
(C) I e II.
(D) II.
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19

Conhecimentos Específicos

Joana D'Arc, membro efetivo de 4 comissões
permanentes, terá sua candidatura a mais 4 comissões
permanentes.
Sua candidatura será
(A) deferida, pois é ilimitado o número de
participações nas comissões permanentes.
(B) indeferida, por ser vedado aos deputados serem
membros efetivos de mais de 6 comissões
permanentes.
(C) deferida, já que só é vedada a participação em
mais de 8 comissões permanentes.
(D) indeferida, pois é vedado a um deputado ser
membro efetivo.

Questão

21

Considerando a elasticidade-cruzada da demanda, os
bens econômicos podem ser classificados da seguinte
maneira:
(A) Bens nacionais e internacionais.
(B) Bens maiores, menores e essenciais.
(C) Bens primários, secundários e essenciais.
(D) B e n s s u b s t i t u t o s , c o m p l e m e n t a r e s e
independentes.

Questão

22

Observe o quadro a seguir.

Questão

20

A iniciativa do projeto de lei caberá nos termos da
Constituição do Estado e do Regulamento interno,
EXCETO pelo/s
(A) Governador do Estado.
(B) cidadãos.
(C) Prefeito do Município.
(D) Presidente do Tribunal de Justiça.

Preço

Demanda

Oferta

60

22

13

80

20

15

Considerando esse quadro, a elasticidade de preço da
demanda, quando o preço for 80, corresponde a
(A) 0,6.
(B) 0,5.
(C) 0,4.
(D) 0,3.

Questão

23

Considerando um mercado em concorrência perfeita,
é CORRETO afirmar que se tem/têm
(A) grande número de empresas, transparência de
mercado e lucro baixo.
(B) compradores sem acesso à informação.
(C) vendedores sem acesso à informação.
(D) existência de barreiras para empresas entrarem
no mercado.

Questão

24

Leia as duas seguintes afirmações:
Quando uma empresa duplica todos os seus fatores
de produção e como resultado, a produção mais do
que dobra, isso demonstra que nesse caso o processo
de produção exibe retornos crescentes.
O custo médio de produção fica mais barato à medida
que aumenta a quantidade de produtos produzidos.
Quando essas afirmações são alcançadas, pode-se
dizer que se trata de economia de
(A) escopo.
(B) escala.
(C) serviço.
(D) manejo.
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25

Questão

As economias de diversificação surgem quando o
custo de produção conjunta de dois ou mais bens é
menor que a soma dos custos individuais de
produção para cada um deles.
Nesse caso, trata-se de economia de
(A) escopo.
(B) escala.
(C) serviço.
(D) manejo.

Questão

26

Considerando X = Exportações, M = Importações, G =
Consumo Público, I = Investimento, C = Consumo
Privado, assinale a fórmula correta para expressar o
cálculo do PIB.
(A) PIB = C + G + I + (X + M)
(B) PIB = C + G + I – (X + M)
(C) PIB = C – G – I – (X + M)
(D) PIB = C + G + I + (X – M)

Questão

27

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) traz em seu
Art.48 a seguinte descrição: São instrumentos de
transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público...
Nesse contexto, o Art.48 da LRF elenca itens para
divulgação em meios eletrônicos de acesso público.
Entretanto, existe um item entre eles, que é descrito
no Art. 54 da mesma Lei, com a necessidade de ser
emitido ao final de cada quadrimestre pelos titulares
dos Poderes.
Essa é uma referência a
(A) orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias.
(B) planos orçamentários.
(C) prestações de contas e o respectivo parecer
prévio.
(D) relatório da gestão fiscal.

Questão

28

Assinale a altenativa que apresenta o índice de
concentração de renda.
(A) Herfindahl-hirschman.
(B) Paasche.
(C) Gini.
(D) Laspeyres.

29

Na economia, emprega-se o termo Coeteris Paribus
para
(A) demonstrar que demanda e oferta são
inversamente proporcionais, quando falamos de
bens substitutos.
(B) realizar uma análise do mercado isoladamente,
considerando a influência de um fator sobre
outro e supondo que as demais variáveis não
sofrem alterações.
(C) diferenciar uma economia de escala de uma
economia de escopo.
(D) estabelecer uma curva de oferta e uma curva de
demanda para dois produtos, sendo um deles
produto complementar e o outro, substituto.

Questão

30

Considerando os tipos de bens, assinale a afirmativa
INCORRETA.
(A) Bens substitutos – se há um aumento do preço do
bem X, haverá uma queda em sua demanda e, por
consequência, uma queda na demanda pelo bem
Y.
(B) Bens inferiores – bens cuja demanda cai, quando a
renda aumenta.
(C) Bens de Giffen – estão relacionados com a
elasticidade; preço que teria que ser positivo.
(D) Bens complementares – se houver um aumento
do preço do bem A, haverá uma redução da
demanda pelo bem B.

Questão

31

Assinale a afirmativa CORRETA.
Se a demanda do Bem X é Elástica, o
(A) preço dos Bens sobe e a receita total sobe.
(B) preço dos Bens desce e a receita total desce.
(C) preço dos Bens sobe e a receita total cai.
(D) preço dos Bens é igual a zero e a receita total sobe.

Questão

32

Um determinado modelo estuda o crescimento da
economia de um país em um longo período. Ele
apresenta como fonte de crescimento econômico: a
acumulação de capital, o crescimento da força de
trabalho e as alterações tecnológicas.
Trata-se do Modelo
(A) Harrod-Domar.
(B) Ramsey.
(C) Solow.
(D) Mundell-Fleming.
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33

Diante das seguintes afirmações de I a V e o legado de cada autor para o sistema econômico, relacione
adequadamente os conceitos econômicos aos respectivos autores.
I. As teorias sobre a sociedade, a economia e a política – o entendimento coletivo que sustentam que as
sociedades humanas progridem através da luta de classes: um conflito entre uma classe social que controla os
meios de produção e a classe trabalhadora, que fornece a mão-de-obra para a produção e que o Estado foi
criado para proteger os interesses da classe dominante.
II. Elaborou uma teoria que afirmava que a população iria crescer tanto que seria inviável produzir alimentos
suficientes para suprir a total necessidade alimentícia do grande número de pessoas no planeta. Dentre suas
obras, a principal foi o Princípio da População. É considerado o pai da demografia por sua teoria para o
controle do aumento populacional.
III. Desenvolveu a teoria das vantagens comparativas que constitui a base essencial da teoria do comércio
internacional. Demonstrou que duas nações podem se beneficiar mutuamente do comércio livre, mesmo que
uma nação seja menos eficiente na produção de todos os tipos de bens do que o seu parceiro comercial.
Defendia que nem a quantidade de dinheiro num país, nem o valor monetário desse dinheiro, era o maior
determinante para a riqueza de uma nação. Para o autor, uma nação é rica em razão da abundância de
mercadorias que contribuam para a comodidade e o bem-estar de seus habitantes.
IV. Foi um economista cujas ideias mudaram fundamentalmente a teoria e prática da macroeconomia, bem como
as políticas econômicas instituídas pelos governos. Ele fundamentou as suas teorias através de outros
trabalhos anteriores que analisavam as causas dos ciclos econômicos, refinando-as enormemente e tornandose amplamente reconhecido como um dos economistas mais influentes do século XX e o fundador da
macroeconomia moderna.
V. É o pai da economia moderna, sendo considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Autor
de Uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações, a sua obra mais conhecida, e que continua
sendo usada como referência para os economistas, na qual procurou demonstrar que a riqueza das nações
resultava da atuação de indivíduos que, movidos inclusive (e não apenas exclusivamente) pelo seu próprio
interesse, promoviam o crescimento econômico e a inovação tecnológica.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Adam Smith
David Ricardo
Karl Marx
John Maynard Keynes
Thomas Malthus

A sequência CORRETA, lida de cima para baixo, é a seguinte:
(A) V, II, I, IV e III.
(B) V, III, I, IV, II.
(C) IV, III, I, II, V.
(D) IV, III, II, V, I.

Questão

34

O Modelo Harrod–Domar é usado na economia do desenvolvimento para explicar a taxa de crescimento de uma
economia em termos do nível de
(A) poupança e da relação capital-produto.
(B) poupança e força de trabalho.
(C) população e da relação capital-produto.
(D) população e força de trabalho.

Questão

35

A curva de Laffer é uma representação teórica da relação de
(A) uma curva de quantidade para uma dada população.
(B) valor arrecadado com um imposto a diferentes alíquotas.
(C) distribuição dos mais pobres dentro de uma dada população.
(D) quanto cada fração da população detém da renda total.
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36

Questão

Considere o quadro a seguir.
Preço do
bem A

Quantidade
Demandada

Receita
Total

10

100

1000

12

60

720

O preço do bem A aumentou em 20%, a quantidade
reduziu em 40% e a receita total diminuiu.
Sendo assim, pode-se afirmar que se trata de uma
demanda classificada como
(A) inelástica nula.
(B) elástica.
(C) elasticidade unitária.
(D) elasticidade secundária.

Questão

37

O conceito a seguir é utilizado para representar a
distribuição relativa de uma variável em um domínio
determinado. O domínio pode ser o conjunto de
pessoas de uma região ou país, por exemplo. A
variável cuja distribuição se estuda pode ser a renda
das pessoas. A curva é traçada, considerando-se a
percentagem acumulada de pessoas no eixo das
abscissas e a percentagem acumulada de renda no
eixo das ordenadas.

Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal e seu
Art.5 sobre a Lei de Orçamento Anual, pode-se
afirmar ser INCORRETA a seguinte alternativa:
(A) Será acompanhado do documento a que se refere
o § 6º do Art. 165 da Constituição, bem como das
medidas de compensação a renúncias de receita e
ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado.
(B) Conterá, em anexo, demonstrativo da
compatibilidade da programação dos
orçamentos com os objetivos e metas constantes
do documento de que trata o § 1º do Art. 4º.
(C) Conterá reserva de contingência, cuja forma de
utilização e montante, definido com base na
receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei
de diretrizes orçamentárias, destinada ao
atendimento de passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos.
(D) A lei orçamentária consignará dotação para
investimento com duração superior a um
exercício financeiro que não esteja previsto no
plano plurianual, quando autorizado pelo
ordenador de despesa, devidamente justificada
no processo, apenas para obras licitadas na
modalidade tomada de preços.

Questão

40

A Lei de Responsabilidade Fiscal, no Capítulo IV Da
despesa obrigatória de caráter continuado, em seu
Art.17, considera que despesa corrente derivada de
Lei, medida provisória ou ato administrativo
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de
sua execução por um período superior a dois
exercícios.

Esse conceito se refere à
(A) Curva de Lorenz.
(B) Curva de Laffer.
(C) Parada de Pen.
(D) Curva LM.

Questão

39

38

Uma Instituição Federal de Ensino Superior recebeu
orçamento público para execução no ano de 2017.
Com o término do exercício de 2017 e início do
exercício de 2018, verificou-se que algumas despesas
foram empenhadas em 2017, mas não foram pagas no
mesmo ano.
Considerando estar no exercício de 2018 e
considerando a existência de despesas empenhadas e
ainda não pagas do exercício de 2017, pode-se afirmar
que essas despesas correspondem a/à
(A) despesas flutuantes.
(B) dívidas flutuantes.
(C) resto a pagar.
(D) dívida mobiliária pública.

Com base no exposto, assinale a alternativa que NÃO
é correta.
(A) Os atos que criarem ou aumentarem despesa de
que trata o caput deverão ser instruídos com a
estimativa prevista no inciso I do Art. 16 e
demonstrar a origem dos recursos para seu
custeio.
(B) Considera-se aumento de despesa a prorrogação
daquela criada por prazo determinado.
(C) O disposto no § 1o do Art. 17, não se aplica às
despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao
reajustamento de remuneração de pessoal de que
trata o inciso X do Art. 37 da Constituição.
(D) A despesa de que trata este artigo será executada
antes da implementação das medidas referidas
o
no § 2 do Art.17, as quais integrarão o
instrumento que a criar ou aumentar.
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Questão

41

Questão

Considere o orçamento executado pelas organizações
públicas e que um dos elementos do ciclo
orçamentário da União se refira ao controle e à
avaliação.
Nesse contexto de esfera federal, temos a(s)
seguinte(s) instituição(ões) que exerce(m) o controle
externo:
(A) Advocacia Geral da União auxiliada pela
Controladoria Geral da União.
(B) Câmara dos Deputados com auxílio da
Advocacia Geral da União.
(C) Senado Federal com auxílio da Controladoria
Geral da União.
(D) Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de
Contas da União.

Questão

42

Nesse caso, está sendo adotada uma abordagem do
Teorema
(A) de Rybcynski.
(B) de Haavelmo.
(C) Modigliani-Miller.
(D) de Coase.

Questão

43

Assinale a alternativa que indica uma agência
reguladora federal.
(A) Agência Nacional de Urbanismo
(B) Agência Nacional de Agronegócio
(C) Agência Nacional de Agroecologia
(D) Agência Nacional de Transportes Aquaviários

Questão

Um grupo de auditores economistas, trabalhando
para o governo federal, foi incumbido de apurar os
dados sobre o desempenho orçamentário do governo
federal no ano de 2017. Após solicitação de
informações, o agente de governo auditado informou
os seguintes dados:
Receitas Públicas Totais = 1300
Despesas Públicas Totais = 1210
Correção Monetária e Cambial = 110
Juros sobre as dívidas públicas interna e externa = 120
Nesse sentido, o valor do Déficit/Superávit Primário
corresponde a
(A) 90.
(B) 100.
(C) 110.
(D) 120.

Questão

Considere um governo que efetue gastos no mesmo
montante dos impostos recolhidos, ou seja, que o
orçamento esteja equilibrado, em que o nível de renda
nacional aumentará no mesmo montante do aumento
dos gastos e dos impostos.

As três principais funções do orçamento público são
as seguintes:
(A) alocativa, competitiva e estabilizadora.
(B) distributiva, alocativa e competitiva.
(C) alocativa, distributiva e estabilizadora.
(D) estabilizadora, competitiva e distributiva.

46

O padrão de Liquidez Corrente compreende
(A) (Ativo circulante – estoques)/Passivo circulante.
(B) Ativo circulante/Passivo circulante.
(C) Disponível/Passivo circulante.
(D) Estoques/Passivo circulante.

Questão

47

Considerando o sistema financeiro do Brasil, ele é
composto pelos seguintes órgãos normativos:
(A) Conselho Monetário Nacional, Conselho
Nacional de Seguros Privados e Conselho
Nacional de Previdência Complementar.
(B) Conselho Nacional de Seguros Privados, Banco
Central e Superintendência Nacional de
Previdência Complementar.
(C) C o n s e l h o N a c i o n a l d e P r e v i d ê n c i a
Complementar, Conselho Monetário Nacional,
Banco Central e Comissão de Valores
Mobiliários.
(D) Conselho Monetário Nacional, Comissão de
Valores Mobiliários e Banco Central.

Questão

44

45

48

Considerando uma aplicação de R$ 40.000,00 a uma
taxa mensal de 2% no regime de capitalização
composta, ao final de um bimestre, ela produz um
capital acumulado de
(A) R$ 41.616,00.
(B) R$ 41.590,00.
(C) R$ 41.544,33.
(D) R$ 41.433,00.
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Questão

49

Considerando o orçamento da União, faça a
correlação adequada entre as afirmações de I a IV e os
documentos legais a seguir.
I. Documento que traz as diretrizes, objetivos e
metas de médio prazo da administração pública.
Prevê, entre outras coisas, as grandes obras
públicas a serem realizadas nos próximos anos.
Expressa a visão estratégica da gestão pública.
II. São disposições deste segmento: reajuste do
salario mínimo e alterações tributárias. Disporá
sobre as alterações na legislação tributária e
estabelecerá a política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento.
III. Prevê os orçamentos fiscal, da seguridade social e
de investimentos. Estima receitas e fixa as
despesas para um exercício financeiro.
IV. Estabelece normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal, com
amparo nas normas constitucionais sobre
finanças públicas (Capítulo II do Título VI da
Constituição Federal).
(
(
(
(

)
)
)
)

LOA – Lei Orçamentária Anual
LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias
PPA – Plano Plurianual

Então, a sequência CORRETA, lida de cima para
baixo, é a seguinte:
(A) IV, II, I e III.
(B) III, IV, I e II.
(C) III, IV, II e I.
(D) IV, III, II e I.

Questão

50

Paulo contraiu uma dívida do Banco X, no valor de R$
400,00 que foi quitada em dois trimestres, depois de
contraída.
A taxa linear mensal praticada pelo Banco X, que teve
como resultado a cobrança de juros de R$ 150,00, foi
de
(A) 8,70%.
(B) 7,50%.
(C) 6,25%.
(D) 5,10%.
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Anote no quadro abaixo suas respostas e destaque esta folha do
Caderno de Questões. Esta folha é sua!
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