SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC / SETEC

REGIÃO 03

INSTRUÇÕES GERAIS
1 - Este caderno de prova é constituído por 40 (quarenta) questões objetivas.
2 - A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas.
3 - Para cada questão, são apresentadas 04 (quatro) alternativas (a – b – c – d).
APENAS UMA delas responde de maneira correta ao enunciado.
4 - Após conferir os dados, contidos no campo Identificação do Candidato no Cartão de
Resposta, assine no espaço indicado.
5 - Marque, com caneta esferográfica azul ou preta de ponta grossa, conforme exemplo
abaixo, no Cartão de Resposta – único documento válido para correção eletrônica.

a

c

d

6 - Em hipótese alguma, haverá substituição do Cartão de Resposta.
7 - Não deixe nenhuma questão sem resposta.
8 - O preenchimento do Cartão de Resposta deverá ser feito dentro do tempo previsto
para esta prova, ou seja, 04 (quatro) horas.
9 - Serão anuladas as questões que tiverem mais de uma alternativa marcada, emendas
e/ou rasuras.
10 - O candidato só poderá retirar-se da sala de prova após transcorrida 01 (uma) hora
do seu início.

BOA PROVA!
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
)
{
}, a qual descreve
1. Um consumidor com renda
e função de utilidade (
preferências de bens complementares, deve escolher entre os bens 1 e 2. Tendo as
quantidades e os preços dos bens representados, respectivamente, por
e
e
e ,
sua função demanda pelo bem 2 será
a)
b)
c)
d)
2. Dizemos que um bem possui demanda inelástica quando a elasticidade da demanda é
a)
b)
c)
d)

igual a zero.
maior do que 1 em valor absoluto.
menor do que 1 em valor absoluto.
exatamente igual a -1.

)
3. Considerando uma função de produção escrita como (
referência a Teoria da Produção, avalie as seguintes afirmativas:
I.

A função de produção tem rendimentos crescentes de escala.

II.

Os dois fatores,
decrescentes.

III.

Apenas o fator

e

e tendo como

, estão sujeitos à lei dos rendimentos marginais

está sujeito à lei dos rendimentos marginais decrescentes.

Estão corretas as afirmativas
a)
b)
c)
d)

I e II apenas.
I e III apenas.
II e III apenas.
I, II e III.

4. Considerando uma empresa monopolista, com função de custo médio representada por
, onde

indica a quantidade produzida expressa em unidades, são feitas as

seguintes afirmações:
I.

A condição de maximização de uma empresa monopolista é no ponto em que iguala
a receita marginal ao custo marginal.

II.

A receita marginal pode ser expressa, em termos de elasticidade, como sendo
(
).
| |

III.

O custo total da referida empresa é

.

Estão corretas as afirmativas
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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5. Considere as afirmativas a seguir sobre uma empresa que opera em um mercado de
concorrência perfeita com n firmas, cuja curva de custo médio é

, na qual

é a quantidade produzida por cada firma
I.

No longo prazo o lucro de cada firma é igual a zero, pois o preço iguala-se ao custo
médio.

II.

A condição de equilíbrio de longo prazo para uma empresa de concorrência perfeita
é de custo marginal igual ao custo médio.

III.

No longo prazo, em equilíbrio, a quantidade produzida ( ) é de 100 unidades.

Estão corretas as afirmativas
a)
b)
c)
d)

I e II apenas.
I e III apenas.
II e III apenas.
I, II e III.

6. Com relação à classificação dos bens e às demandas por esses bens, é INCORRETO
afirmar que
a) um bem inferior é aquele cuja quantidade demandada cai à medida que a renda dos
consumidores aumenta.
b) um bem de Giffen é aquele cuja curva de demanda tem inclinação ascendente, pelo fato
de que o efeito renda (negativo) é maior do que o efeito substituição.
c) um bem normal é aquele cuja curva de renda-consumo apresenta uma inclinação positiva,
a quantidade demandada aumenta com a renda e, por conseguinte, a elasticidade renda
da demanda torna-se positiva.
d) um bem é necessário quando a demanda aumenta em proporção maior que a renda.
7. Com respeito à Teoria do Consumidor, no que se refere ao efeito renda e ao efeito
substituição, são feitas as seguintes afirmações:
I.

O efeito renda é a variação na demanda devido à variação da taxa à qual dois bens
são trocados, ou seja, é a variação da demanda decorrente de uma mudança nos
preços relativos.

II.

O efeito substituição é a variação na demanda devido a uma mudança na renda
real. Os preços relativos são mantidos fixos.

III.

O efeito substituição é negativo porque a variação na demanda devida ao efeito
substituição é oposta à variação no preço.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
a)
b)
c)
d)

I e II.
I e III.
II.
III.
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8. Quanto aos mercados de bens e aos mercados financeiros, é correto afirmar que
a) a relação IS e a curva IS indicam as combinações de taxa de juros e nível de produto
consistentes com o mercado de bens.
b) o equilíbrio dos mercados financeiros implica que um aumento da taxa de juros leva a uma
diminuição do produto.
c) a relação LM e a curva LM mostram as combinações de taxa de juros e nível de produto
consistentes com o mercado de bens.
d) o equilíbrio do mercado de bens implica que um aumento do produto leva a um aumento
da taxa de juros.
9. Considere as afirmativas abaixo sobre as características gerais e as implicações do Modelo
IS-LM.
I.

O Modelo IS-LM descreve as implicações do equilíbrio simultâneo do mercado de
bens e dos mercados financeiros.

II.

Uma expansão fiscal desloca a curva IS para a direita, levando a um aumento do
produto e a um aumento da taxa de juros.

III.

Uma expansão monetária desloca a curva LM para cima, levando a uma redução do
produto e a um aumento da taxa de juros.

Estão corretas as afirmativas
a)
b)
c)
d)

II apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.

10.Com relação à demanda agregada e à oferta agregada, são feitas as seguintes afirmações:
I.

A relação de oferta agregada representa os efeitos do produto sobre o nível de
preços e é derivada do equilíbrio no mercado de trabalho.

II.

A relação de demanda agregada representa os efeitos do nível de preços sobre o
produto e é derivada do equilíbrio do mercado de bens e dos mercados financeiros.

III.

No curto prazo, os movimentos do produto vêm de deslocamentos tanto da
demanda agregada como da oferta agregada. No médio prazo, o produto retorna ao
nível natural, que é determinado pelo equilíbrio no mercado de trabalho.

Estão corretas as afirmativas

a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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11.Considerando o modelo Mundell-Fleming, economia aberta de pequeno porte, que
considera o nível de preços como predeterminado, é INCORRETO afirmar quanto a
oscilações na renda e na taxa de câmbio, que
a) a política fiscal não influencia a renda agregada sob sistemas de taxas de
flutuantes.
b) a política fiscal efetivamente influencia a renda agregada sob sistemas de taxas de
fixas.
c) a política monetária não influencia a renda agregada sob sistemas de taxas de
flutuantes.
d) a política monetária não influencia a renda agregada sob sistemas de taxas de
fixas.

câmbio
câmbio
câmbio
câmbio

12.Um modelo IS-LM, para uma economia fechada com preços fixos no curto prazo, apresenta
os seguintes dados: C = 0,4(1-t)Y, t=0,5, I=600-50r, G=700, L= 0,3Y – 75r e
, sendo C = consumo agregado, I=investimento, t=alíquota de imposto indireto, G =
gasto do governo; Y=renda, r= taxa de juros real (%); L=demanda por moeda real e
=
oferta real de moeda. Para o modelo apresentado, a renda de equilíbrio é
a)
b)
c)
d)

1500
1600
1200
1750

13.Uma economia aberta é descrita pelas seguintes equações comportamentais:
,
,
,
;
,
e
,
sendo C consumo agregado, Y renda,
renda disponível, I investimento privado, i taxa de
juros, T arrecadação tributária, G gasto do governo, X = exportações, Q total de
importações, taxa de câmbio real e
renda externa. Considerando uma taxa de juros
igual a 3% e uma taxa de câmbio real igual a 1, o produto de equilíbrio é igual a

a)
b)
c)
d)

1100
1180
1160
1320

14.Considerando o modelo de crescimento econômico de Solow, é INCORRETO afirmar:

a) Quanto mais alta a taxa de crescimento populacional de uma economia, mais baixo o nível
de capital por trabalhador no estado estacionário e a produção por trabalhador no estado
estacionário.
b) No longo prazo, a taxa de poupança de uma economia determina o tamanho do seu
estoque de capital e, portanto, seu respectivo nível de produção.
c) O modelo mostra que, no longo prazo, quanto mais baixa a taxa de poupança, maior o
estoque de capital e mais alto o nível de produção.
d) No modelo, um aumento na taxa de poupança exerce um efeito de nível na renda per
capita: acarreta um período de rápido crescimento e entretanto, esse crescimento acaba
se desacelerando à medida que o novo estado estacionário vai sendo alcançado.
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Leia o texto a seguir para responder a questão 15.
No Quênia, uma organização não governamental implementou uma série de intervenções
educacionais que possibilitaram obter conhecimento de como aumentar a frequência
escolar. O programa de medicamentos contra parasitas intestinais aumentou a frequência
escolar em aproximadamente 0,14 anos por criança tratada, a um custo estimado de $0,49
por criança. Já o programa de distribuição de uniformes escolares a alunos de sete escolas
selecionadas aleatoriamente foi estimado em torno de $99 por ano adicional de frequência
escolar. Por fim, o programa de café da manhã gratuito levou a um aumento de 30% na
frequência nas escolas que receberam a intervenção, a um custo estimado de $36 por ano
adicional de escolarização (Extraído e adaptado de Gertler et al. 2015).
15.De acordo com Cohen e Franco (2012), “... na maioria dos projetos sociais os impactos não
podem sempre ser valorizados em moeda”. De acordo com a afirmação qual é, segundo os
autores, a técnica mais adequada?
a)
b)
c)
d)

Análise
Análise
Análise
Análise

de
de
de
de

custo fixo.
custo variável.
preço-sombra.
custo-efetividade.

16.A avaliação de impacto contempla uma série de métodos que fornecem suporte às políticas
públicas baseadas em evidências. A respeito dos métodos de avaliação de impacto, NÃO é
correta a seguinte afirmação:
a) O Pareamento é o método de avaliação de impacto que pode ser usado em programas que
apresentem um índice de elegibilidade contínuo, com um escore de corte claramente
definido para determinar quem é elegível e quem não é.
b) Os métodos de Seleção Aleatória proporcionam aos administradores dos programas uma
regra justa e transparente para a alocação de recursos escassos entre populações
igualmente merecedoras e também representam os métodos mais robustos para avaliar o
impacto de um programa.
c) Para aplicar o método de Diferenças-em-Diferenças, é necessário medir os resultados no
grupo que recebe o programa (tratamento) e no grupo que não recebe (controle), tanto
antes quanto depois do programa.
d) Pode-se aumentar a robustez do cenário contrafactual estimado através da combinação
dos métodos de avaliação de impacto, como, por exemplo, o uso do método de
Diferenças-em-Diferenças com o Pareamento.
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17.É fundamental que o formulador de política pública demonstre que o retorno esperado de
certo programa social seja positivo, justificando os custos da política pública. Uma das
abordagens usadas para atingir esse objetivo é a Análise Custo-Benefício, que compara os
custos e benefícios de um programa.
A respeito da Análise Custo-Benefício, são feitas as seguintes afirmações:
I.

A análise custo-benefício apenas poderá ser aplicada quando for possível expressar
os custos e benefícios em unidades monetárias.

II.

A análise custo-benefício é uma técnica usada em políticas públicas somente após a
execução total das ações do programa social, denominada análise ex post.

III.

A análise custo-benefício estima o total de benefícios esperados de um programa,
comparando ao total de custos esperados.

IV.

A análise de sensibilidade pode ser usada como um desdobramento da análise
custo-benefício através da introdução de cenários alternativos que representem
possíveis alterações de custos e benefícios no decorrer da execução da política
pública.

Estão corretas apenas as afirmativas
a)
b)
c)
d)

II, III e IV.
I e IV.
I, II e III.
I, III e IV.

18.As avaliações de impacto podem ser divididas em duas categorias: i) a ex ante ou
prospectiva, que é desenvolvida durante a elaboração do programa e ii) a ex post ou
retrospectiva, que é usada para avaliar os programas em execução ou que já foram
concluídos.
A respeito das avaliações ex ante e ex post, é correto afirmar que
a) a avaliação ex post permite que sejam coletados dados de linha de base para estabelecer
as medidas pré-programa dos resultados de interesse.
b) a avaliação ex ante possibilita maiores chances de gerar contrafactuais válidos do que a
avaliação ex post.
c) as avaliações ex post não geram estimativas viesadas.
d) as avaliações ex ante sempre são realizadas nas políticas públicas criadas e
implementadas no Brasil.
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19.A identificação do problema a ser solucionado pela ação pública possibilita a criação de
diferentes alternativas que devem levar em conta as ferramentas disponíveis e compatíveis
com a demanda social identificada. Trata-se de formular a política pública de forma efetiva
e eficiente. Esse processo busca permitir maior clareza na relação efetiva entre a fonte do
problema e os meios e instrumentos a serem implementados para o alcance dos objetivos
esperados (IPEA, 2018). Assim, sobre o desenho da política pública e sua caracterização,
são feitas as seguintes afirmações:
I.

Maximizam os efeitos desejados e mitigam os efeitos indesejados da politica
pública.

II.

Identificam a população elegível à política pública, que é caracterizada por toda a
população que possivelmente esteja envolvida no problema diagnosticado. Quando
há focalização da política pública, a população potencial será igual à população
elegível.

III.

São inseridas na análise ex post.

IV.

Devem considerar e avaliar possíveis distorções no mercado ou na sociedade
resultantes da implementação da política pública.

Estão corretas apenas as afirmativas
a)
b)
c)
d)

I e II.
II e III.
I e IV.
III e IV.

20.Ao testar se um programa tem impacto, pode-se cometer o erro de concluir que o
programa não teve impacto, quando, na realidade, teve impacto, mas por falta de precisão
nas estimativas, conclui-se que o programa teve impacto zero. Por exemplo, no caso de
um programa de intervenção nutricional para crianças, isso aconteceria se fosse concluído
equivocadamente que o peso médio das crianças nas duas amostras (grupos tratado e
controle) é o mesmo.
Esse tipo de erro é denominado
a)
b)
c)
d)

tipo I.
contrafactual.
tipo II.
Multicolinearidade.
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21.Na avaliação econômica de projetos são, aplicados critérios para a escolha da melhor
alternativa. A formulação de alternativas inicia-se com o levantamento de informações
necessárias à realização de estimativas do fluxo de caixa, ao longo de um intervalo de
tempo estabelecido a fim de identificar os projetos econômica e tecnologicamente viáveis.
(BLANK e TARQUIN, 2008).
A partir do excerto, avalie as seguintes afirmativas:
I.

As alternativas mutuamente exclusivas competem entre si na avaliação.

II.

Projetos mutuamente exclusivos, independentes e imparciais são categorias de
projetos usadas na formulação de alternativas.

III.

Se nenhuma alternativa mutuamente exclusiva for considerada economicamente
aceitável, é possível rejeitar todas as alternativas e aceitar a alternativa de não
fazer nada.

IV.

Todas as alternativas em um estudo de engenharia econômica devem ser do
mesmo tipo: de receita, serviço ou uniforme.

Estão corretas apenas as afirmativas

a)
b)
c)
d)

I e III.
I e II.
III e IV.
I, II e IV.

22.Uma empresa deseja adquirir um novo equipamento, para aumentar a sua produção de
chocolates, devido à crescente demanda no período da Páscoa. A tabela abaixo apresenta
os valores estimados de dois equipamentos (alternativas mutuamente exclusivas). Esperase que a receita a valor presente das duas alternativas seja de R$ 150.000 ao longo de
dois anos.
Equipamento
Custo de aquisição (R$)
Custo operacional anual (R$)
Valor recuperado (R$)
Ciclo de vida (anos)

A
-80.000
-22.000
40.000
2

B
-110.000
-24.000
60.000
2

Com base na análise do valor presente e em uma taxa mínima de atratividade de 100% ao
ano, a empresa deve
a)
b)
c)
d)

descartar o equipamento A, pois apresenta prejuízo de R$ 86.500.
selecionar o equipamento B, pois apresenta lucro de R$ 37.000.
descartar o equipamento B, pois apresenta prejuízo de R$ 113.000.
selecionar o equipamento A, pois apresenta lucro de R$ 63.500.
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23.Uma universidade privada pretende ofertar um novo curso e, para isso, está avaliando a
viabilidade econômica de três cursos diferentes (mutuamente exclusivos). A tabela abaixo
fornece as informações necessárias para a tomada de decisão econômica, considerando os
primeiros cinco anos de matrículas.
Curso A
-80.000
20.000
34.400

Curso B
-90.000
22.500
40.500

Curso C
-110.000
27.500
51.700

Lucro ano 3 (R$)

29.600

35.000

48.500

Lucro ano 4 (R$)

26.400

32.400

44.000

Lucro ano 5 (R$)

24.000

29.000

41.800

Taxa interna de retorno

20,03%

22,14%

25,68%

Investimento inicial (R$)
Lucro ano 1 (R$)
Lucro ano 2 (R$)

Com base na análise da taxa interna de retorno e em uma taxa mínima de atratividade de
23% ao ano, a universidade deve
a) descartar a oferta do curso “C”, pois apresenta o maior investimento inicial.
b) escolher ofertar o curso “A”, pois a taxa mínima de atratividade de 23% ao ano é maior do
que a taxa interna de retorno de 20,03% ao ano.
c) escolher ofertar o curso “C”, pois é o único curso viável economicamente dentre as
propostas apresentadas.
d) fazer uma análise incremental entre os fluxos de caixa dos cursos “A” e “B”, pois ambos
são viáveis economicamente.
24.Uma empresa investiu R$ 19.800 para realizar uma atividade econômica que gerou um
lucro de R$ 8.000 nos três primeiros anos, R$ 12.000 no quarto e quinto anos, e R$
10.000 nos dois últimos anos subsequentes.
Considerando uma taxa mínima de atratividade de 10% ao ano, o tempo que a empresa
levou para recuperar o investimento inicial está mais próximo de
a)
b)
c)
d)

2
3
4
5

anos.
anos.
anos.
anos.
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25.O governo estadual do Rio Grande do Sul deseja realizar uma parceria público-privada
(PPP) com uma empresa de construção de rodovias para a duplicação de certas estradas do
estado. A tabela abaixo apresenta as estimativas do fluxo de caixa a valor presente a uma
taxa de desconto social de 8% ao ano para um período de 10 anos.
Benefícios
Malefícios
Custo de aquisição
Custos de manutenção e operação

Fluxo de caixa (R$)
18 milhões
2 milhões
10 milhões
2,8 milhões

Com base na razão custo-benefício convencional (BLANK e TARQUIN, 2008), são feitas as
seguintes afirmações:
I.

O governo deve firmar a PPP para a duplicação de rodovias no estado, pois a razão
custo-benefício é maior do que 1.

II.

Caso o custo de aquisição aumente para 15 milhões a valor presente, o governo
ainda deve firmar a parceria, tendo em vista o valor atual dos benefícios ser de 18
milhões.

III.

O cálculo da razão custo-benefício convencional resulta no valor de 1,75.

IV.

Considerando um custo de aquisição de 15 milhões a valor presente, o governo não
deve realizar a PPP, pois a razão custo-benefício será menor do que 1.

Estão corretas apenas as afirmativas
a)
b)
c)
d)

I e IV.
I e II.
I, III e IV.
II, III e IV.

26.Uma máquina foi adquirida por um valor de R$ 90.000 para uma vida útil de 4 anos e um
valor residual de R$ 20.000. A carga de depreciação pelo método linear e pelo método da
soma dos dígitos no terceiro ano de depreciação é, respectivamente:
a)
b)
c)
d)

23.300
22.500
19.500
17.500

e
e
e
e

15.000
12.500
10.500
14.000

27.Uma empresa precisa realizar a locação de um ponto comercial para instalar a sua nova
filial. O proprietário da empresa encontrou dois imóveis adequados e solicitou ao seu
gerente financeiro um estudo com base nas propostas mutuamente exclusivas,
apresentadas na tabela abaixo. Ambas as propostas podem ser renovadas com a
imobiliária nos mesmos termos.
Imóvel A
-20.000
-3.000
2

Investimento inicial (R$)
Custo de locação anual (R$)
Vigência do contrato (anos)

Imóvel B
-14.000
3

Com base na análise do valor periódico e em uma taxa mínima de atratividade de 20% ao
ano, deve-se
a)
b)
c)
d)

locar o imóvel A.
locar o imóvel B.
realizar uma análise incremental entre as duas propostas.
descartar os dois imóveis e pesquisar outros.

10
Área 05 – Economista – Edital 150/2018

IFSul – Concurso Público 2018
LÍNGUA PORTUGUESA
A ditadura dos “likes”
Necessidade de estímulos positivos vicia. E muita gente se vê obrigada a repetir esse
comportamento
Lola Morón
Estamos todos expostos ___ crítica social, especialmente se propagamos
voluntariamente nossas intimidades. Bem o sabem os instagramers, blogueiros e youtubers,
que muitas vezes oferecem a imagem da felicidade plena e da verdade absoluta em suas redes
sociais. Vindos do universo virtual, essas celebridades ditam gostos e opiniões, são os
chamados influencers. A possibilidade de ser conhecido nunca foi tão acessível como agora, e
os usuários anônimos que cada dia dedicam mais tempo a ser observados, admirados e
valorizados já se contam aos milhões. As pessoas gostam de gostar. E a capacidade de difusão
da internet oferece a muito mais gente a possibilidade de gostar. Mas, ao mesmo tempo, nos
submete ___ ditadura da observação constante, o que nos impele a evitar cometer erros que
possam ser notados e divulgados. O que antes se limitava a um instante e a um grupo
reduzido de pessoas, agora tem uma audiência potencial permanente e ilimitada. De onde
surge essa necessidade de agradar?
Parte de nossa identidade – especialmente na puberdade e na adolescência – é
configurada pela relação com nossos pares. Configuramos nossa personalidade de acordo com
a forma como nos sentimos conosco e com as opiniões que recebemos do mundo exterior. O
que os outros pensam ao nosso respeito é um dos fatores determinantes na construção do
nosso caráter. As novas tecnologias nos oferecem a possibilidade de desenhar um novo eu, o
digital, que podemos idealizar e controlar: escolhemos o que mostrar, que imagem dar. Mas a
criação e a manutenção dessa aparência tem um preço: executar a melhor interpretação da
nossa vida perde valor se não houver um público que a observe, se não for divulgada.
Precisamos de seguidores. O verdadeiro valor do “curtir” é confirmar que nossas ações são
observadas e avaliadas positivamente. Isso nos faz sentir o prazer da vitória, do objetivo
alcançado. Quando mostramos uma faceta de nós mesmos e recebemos um feedback que a
valida, os circuitos cerebrais do reforço são ativados, o que nos faz querer mais. E isso acaba
funcionando como uma droga.
Cada nova curtida reforça um comportamento que nos leva a repeti-la; precisamos de
mais e mais e mais, como acontece com qualquer vício. O impacto das imagens de felicidade e
perfeição é efetivo. O público quer ver aquilo que não tem, estendendo o valor do instante
para sua vida: se uma pessoa sai sorrindo em todas as fotos, isso significa que ela é feliz. Para
que nossa imagem digital corresponda ao que desejamos ser, só se tem de fazer isso: mostrar
felicidade, embora esta se assente sobre a desgraça de viver por e para a captura desse
momento. Hoje somos vítimas da tirania da popularidade e do otimismo, uma derivada direta
do culto ao cinismo. A importância de uma foto é medida por seus likes, de uma ideia por seus
retuítes e de uma pessoa por seu número de seguidores. O alcance de uma opinião pessoal, de
uma crítica, já não se limita ao ambiente em que se manifesta, nem esse escrito se relega a
uma estante ___ qual, talvez, vamos nos dirigir anos mais tarde para ler com rubor aquilo que
um dia consideramos. Agora, o público é contado na casa dos milhões. E já nada é transitório.
Por tudo isso, corremos o risco de viver em uma pose constante. Não é permitido se
zangar, ter um dia ruim ou estar de mau humor. A indiferença não tem lugar em um mundo
que dá tanto valor ao posicionamento e, se possível, ao posicionamento explícito, próximo do
radicalismo. Entre os desafios mais urgentes que isso acarreta, destaca-se a necessidade de
assumir a incontrolável esfera de influência ___ que nossos menores estão submetidos, seres
humanos que ainda estão coletando dados para formar sua própria opinião. Nunca foi tão fácil
para uma criança ou adolescente ter acesso a argumentos extremistas esgrimidos por falsos
profetas vociferantes.
O que acontece quando os valores que se compram e se vendem para conseguir ser
alguém influente são simplificados até a frivolização do ser humano? Onde está o sujeito
pensante e autônomo, a pessoa com capacidade de reflexão, decisão e criação de um sistema
ideológico independente e adaptado a um contexto social mais ou menos normativo? Os
jovens hoje percebem as ideias de ídolos da canção, dos videogames, do esporte, da moda ou

11
Área 05 – Economista – Edital 150/2018

IFSul – Concurso Público 2018
da beleza sem diferenciar se esses indivíduos sabem do que estão falando quando emitem
opiniões sobre assuntos sobre os quais, em muitas ocasiões, não têm argumentos. Nessa era,
podemos ir dormir como sujeitos anônimos e acordar na manhã seguinte sendo trending topic;
só é necessário que uma pessoa com um número suficiente de seguidores nos relacione com
algum fato escandaloso e num tom extravagante ou agressivo o suficiente para desencadear o
efeito retuíte. Para o bem ou para o mal, na sociedade de hoje somos todos público, mas
também somos todos audíveis. Não ___ descanso.
O mundo nos observa e nos divulga. A verdade não importa necessariamente. Muitas
vezes, a retificação de uma calúnia obterá um número de retuítes comparativamente
desprezível. Os adultos, como os mais jovens, também acumulam curtidas e tendem a
estabelecer regras sobre as coisas cujo conteúdo mais “curtimos”. Contabilizamos seguidores e
ficamos chateados quando os perdemos. Os palestrantes não são mais valorizados por seus
conhecimentos ou publicações acadêmicas, mas pelo número de seguidores que possuem no
Twitter. E isso pode depender mais da simpatia do seu cachorro e do partido que você for
capaz de tirar disso do que de ter um conhecimento sólido sobre o conteúdo do painel para o
qual você foi convidado. Não importa mais quais conclusões foram tiradas do debate. A magia
termina quando o número de pessoas que participaram do evento é contabilizado. Como
gerenciar e controlar esse vício? Aqui, chamo ___ autoridades a legislar e os filósofos a
filosofar. Não se pode dar um telefone celular a uma criança e depois tirá-lo. Devemos
reconsiderar, nos adiantar aos acontecimentos.
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/11/eps/1523439393_286283.html> Acesso
em: 27 nov. 2018. (Texto adaptado).

28.Avalie as afirmações a seguir, referentes ao primeiro parágrafo do texto, marcando (V),
para as verdadeiras, e (F), para as falsas.
(

) Embora nos atenhamos a viver discretamente, não somos isentos da crítica de
outrem.

(

) Influencers são celebridades do meio virtual que apontam tendências e estilos,
desnudam suas vidas em redes sociais e outorgam a felicidade.

(

) Em “gostam de gostar”, há uma expressão pleonástica viciosa, cuja redundância tem
por objetivo enfatizar o hábito estimulado pelas redes sociais de apreciar, adorar,
prezar.

(

) A exposição constante em redes sociais provoca autocensura, sob pena de delações
dos lapsos.

A ordem correta, de cima para baixo, é

a)
b)
c)
d)

V – F – F – V.
F – V – V – F.
V – V – F – V.
F – F – V – F.
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29.Observe os seguintes trechos:
E muita gente se vê obrigada a repetir esse comportamento. (Subtítulo)
...o que nos impele a evitar cometer erros que possam ser notados e divulgados. (1°
parágrafo)
Hoje somos vítimas da tirania da popularidade e do otimismo... (3° parágrafo)
Não é permitido se zangar, ter um dia ruim ou estar de mau humor. (4° parágrafo)
Com base nesses excertos, levando também em consideração o conteúdo integral do texto,
depreende-se que as pessoas

a) são coibidas a se expor nas redes sociais sob pena de aniquilamento social.
b) são coagidas a desvelar suas vidas nas redes sociais, para não serem socialmente
invisibilizadas.
c) são docilmente subjugadas pelo fascínio da valorização pessoal nas redes sociais.
d) são irremediavelmente compelidas a se tornar visíveis nas redes sociais, a fim de angariar
adoradores.
30.Leia o trecho a seguir:
Nunca foi tão fácil para uma criança ou adolescente ter acesso a argumentos extremistas
esgrimidos por falsos profetas vociferantes. (4° parágrafo)
Qual das sentenças a seguir apresenta reescrita do trecho sem alteração do sentido
original?
a) Atualmente as crianças e os adolescentes estão expostos a manifestações radicais
propaladas loquazmente por pseudo proclamadores de verdades.
b) É notória a facilidade com que nossas crianças e adolescentes obtêm falsas premissas de
pessoas que, aos brados, defendem posições limítrofes.
c) Crianças e adolescentes têm ao seu alcance atualmente posicionamentos ferrenhos
impostos por sujeitos medíocres que agem como se fossem emissários divinos.
d) Pensamentos radicais defendidos bravamente por sujeitos pseudo detentores da sabedoria
estão disponibilizados, de forma nunca antes vista, a crianças e adolescentes.
31.Em qual das sentenças abaixo o paralelismo não foi empregado adequadamente?
a) Bem o sabem os instagramers, blogueiros e youtubers, que muitas vezes oferecem a
imagem da felicidade plena e da verdade absoluta em suas redes sociais. (1º parágrafo)
b) Configuramos nossa personalidade de acordo com a forma como nos sentimos conosco e
com as opiniões que recebemos do mundo exterior. (2º parágrafo)
c) ...só é necessário que uma pessoa com um número suficiente de seguidores nos relacione
com algum fato escandaloso e num tom extravagante ou agressivo o suficiente para
desencadear o efeito retuíte. (5º parágrafo)
d) E isso pode depender mais da simpatia do seu cachorro e do partido que você for capaz de
tirar disso do que de ter um conhecimento sólido sobre o conteúdo do painel para o qual
você foi convidado. (6º parágrafo)
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32.No 1º, 3º, 4º, 5º e 6º parágrafos, o correto preenchimento das lacunas é realizado,
respectivamente, por meio da sequência presente em
a)
b)
c)
d)

à
a
à
a

-

à
a
à
a

-

à
a
à
a

-

a
a
à
à

–
–
–
–

há - as.
a - as.
há - às.
a - às.

33.No que se refere ao emprego da pontuação, considere as afirmativas a seguir:
I.

Em “A possibilidade de ser conhecido nunca foi tão acessível como agora, e os
usuários anônimos que cada dia dedicam mais tempo a ser observados...” (1º
parágrafo), utiliza-se a vírgula para separar orações com sujeitos distintos.

II.

Em “Parte de nossa identidade – especialmente na puberdade e na adolescência –
é configurada pela relação com nossos pares.” (2º parágrafo), empregam-se
travessões para transcrever discurso alheio.

III.

Em “As novas tecnologias nos oferecem a possibilidade de desenhar um novo eu,
o digital, que podemos idealizar e controlar: escolhemos o que mostrar, que
imagem dar.” (2º parágrafo), inserem-se dois pontos para incluir explicação que
amplia a ideia exposta na sentença.

IV.

Em “Precisamos de seguidores. O verdadeiro valor do ‘curtir’ é confirmar que
nossas ações são observadas e avaliadas positivamente.” (2º parágrafo), as aspas
estão destacando termo coloquial/informal.

V.

Em “Cada nova curtida reforça um comportamento que nos leva a repeti-la;
precisamos de mais e mais e mais...” (3º parágrafo), emprega-se o ponto e
vírgula para separar orações com estrutura paralela.

Estão corretas apenas as afirmativas
a)
b)
c)
d)

I, II e III.
I, III e IV.
II, III e V.
II, IV e V.

34.Com base nas convenções próprias do registro formal escrito, leia as afirmações a seguir,
marcando (V), para as verdadeiras, e (F), para as falsas.
(

(
(
(

) Em “...os usuários anônimos que cada dia dedicam mais tempo a ser observados,
admirados e valorizados já se contam aos milhões.” (1º parágrafo), a presença do
“se” sinaliza caso de indeterminação do sujeito, tornando imprópria a flexão do verbo
que o segue.
) Em “Mas a criação e a manutenção dessa aparência tem um preço...” (2º parágrafo),
o verbo destacado está flexionado adequadamente, uma vez que o sujeito é
constituído por um único núcleo.
) Em “Para que nossa imagem digital corresponda ao que desejamos ser, só se tem de
fazer isso...” (3º parágrafo), o emprego do pronome em destaque corresponde a um
adequado recurso de coesão referencial.
) Em “...tendem a estabelecer regras sobre as coisas cujo conteúdo mais ‘curtimos’.”
(6º parágrafo), o pronome relativo destacado é compatível com a estrutura frasal
empregada, dada a relação de posse entre os termos “conteúdo” e “as coisas”.

A ordem correta, de cima para baixo, é
a)
b)
c)
d)

V – V – V – F.
F – F – V – F.
V – V – F – V.
F – F – F – V.
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35.Analise as afirmações feitas sobre a palavra destacada nas frases a seguir.
I.

Em “...de acordo com a forma como nos sentimos conosco...” (2° parágrafo), a
palavra destacada funciona como um pronome relativo, podendo ser substituída
por “pela qual”.

II.

Em “E isso acaba funcionando como uma droga.” (2° parágrafo), a palavra
destacada é uma conjunção adverbial conformativa e pode ser substituída por
“conforme”.

III.

Em “Como gerenciar e controlar esse vício?” (6° parágrafo), a palavra em estaque
possui função adverbial de modo.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
a)
b)
c)
d)

I e II.
I e III.
II e III.
III.

LEGISLAÇÃO
36.Segundo a Lei 11.091/05, a posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de
Vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do
cargo ocupado, realizada após o ingresso, e o conjunto de atribuições e responsabilidades
previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor, constituem
definições respectivamente, de

a)
b)
c)
d)

Progressão Funcional e Plano de Carreira.
Nível de Capacitação e Cargo.
Nível de Classificação e Plano de Carreira.
Padrão de Vencimento e Cargo.

37.José, Assistente em Administração, opõe resistência injustificada ao andamento de
execução de serviços e João, Administrador, coage seus subordinados no sentido de
filiarem-se a associação profissional ou sindical.
Neste caso, nos termos da Lei 8.112/90, os servidores estão sujeitos respectivamente às
penalidades de
a)
b)
c)
d)

advertência e demissão.
demissão e suspensão.
suspensão e advertência.
advertência e advertência.
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38.A luz da Constituição Federal, analise as assertivas abaixo e assinale (V), para as
verdadeiras, e (F), para as falsas.
(
(
(
(

) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
) É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria para cargos acumuláveis à conta
do regime de previdência dos servidores públicos.
) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento.

A ordem correta, de cima para baixo, é
a)
b)
c)
d)

F – V – V – F.
V – V – F – F.
F – F – V – V.
V – F – F – V.

39.Com relação a Lei Federal no 9.784/1999, que regula o Processo Administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, analise as assertivas abaixo:
I.

O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas,
salvo disposição legal diversa.

II.

O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai em dez anos, contados da data em
que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

III.

O prazo para interposição de recurso administrativo, salvo disposição legal
específica, é de 10 dias, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da
decisão recorrida.

IV.

A contagem dos prazos processuais estabelecidos em dias, computar-se-ão em
dias úteis.

Estão corretas as afirmativas
a)
b)
c)
d)

I e III, apenas.
I e II, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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40.Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal, é vedado ao Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal:
I.

Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com
finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades
legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei.

II.

Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração
do Código de Ética do Servidor Público ou ao Código de Ética de sua profissão.

III.

Apresentar-se embriagado fora do serviço habitualmente.

IV.

Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra
qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder
Estatal.

Estão corretas as afirmativas
a)
b)
c)
d)

I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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