
Prezado Candidato, seja bem vindo.

Leia com atenção:

Boa Sorte!
A Comissão.

01. Só abra este caderno após  ler  todas  as  instruções  e  quando  for

autorizado pelos fiscais de sala.

02. Preencha seus dados pessoais no quadro abaixo.

03. Autorizado o início  da  prova, verifique se este  caderno contém  50

questões.

04. Todas as questões desta prova são de múltipla  escolha,  apresentando

como resposta uma alternativa correta.

05. Assinale a resposta de cada questão  no corpo da  prova e, só  depois

transfira os resultados para a Folha de Respostas.

06. Confira  também  na  sua  Folha  de Respostas, todos  os  seus  dados

impressos.

07. Para marcar  a  folha de Respostas utilize   caneta  esferográfica de

cor  azul ou  preta. A marcação é definitiva, não admitindo rasuras e

em  nenhuma hipótese ela será substituída.

08. Não risque,  não  amasse, não dobre e não  suje a Folha de Respostas,

pois isso poderá prejudicá-lo.

09. Os fiscais não estão autorizados a  emitir  opinião,  nem  a  prestar

esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.  Cabe  única  e  exclusiv

mente ao candidato interpretar e decidir.

a

Prova: Ciências econômicas

Dia: 25 de outubro de 2009.

NOME:

INSCRIÇÃO: IDENTIDADE: ORGÃO/UF:

ASSINATURA:

CADERNO DE PROVA

SALA:

Secretaria de Gestão de Pessoas

Seleção Pública para Estagiários de

Cursos Superiores
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PROVA: LÍNGUA PORTUGUESA  
 
TEXTO 1 
  

A consagração dos direitos do               
homem e do cidadão 

 
A cidadania é um processo em constante 

construção, que teve origem historicamente com o 
surgimento dos direitos civis, no decorrer do século 
XVIII – chamado Século das Luzes−, sob a forma de 
direitos de liberdade, mais precisamente, a liberdade 
de ir e vir, de pensamento, de religião, da reunião, 
pessoal e econômica, rompendo-se com o feudalismo 
medieval na busca da participação na sociedade. A 
concepção moderna de cidadania surge então, 
quando a ruptura com o Ancien Régime,em virtude de 
ser ela incompatível com os privilégios mantidos pelas 
classes dominantes, passando o ser humano a deter o 
status de “cidadão”. 

O conceito de cidadania, entretanto, tem sido 
freqüentemente apresentado de uma forma vaga e 
imprecisa. Uns identificam-na com a perda ou 
aquisição de nacionalidade, outros, com os direitos 
políticos de votar e ser votado. No Direito 
Constitucional, aparece o conceito, comumente 
relacionado à nacionalidade, aos direitos políticos. Já 
na Teoria Geral do Estado, aparece ligado ao 
elemento povo como integrante do conceito de 
Estado. Dessa forma, fácil perceber que, no discurso 
político dominante, a cidadania não apresenta um 
estatuto próprio pois na medida em que se relaciona a 
estes três elementos (nacionalidade, direitos políticos 
e povo), apresenta-se como algo ainda indefinido. 

A famosa Déclaration des Droits de l’homme 
et du Citoyen, de 1789, sob a influência do discurso 
burguês, cindiu os direitos do “homem” e do “cidadão”, 
passando a expressão  Direitos do Cidadão significar 
o conjunto dos direitos políticos de votar e ser votado, 
como institutos essenciais à democracia 
representativa. 

[...] 
A idéia de cidadão, que, na antiguidade 

clássica, cotava o habitante da cidade –o 
citadino−firma-se, então como querendo significar 
aquele indivíduo a quem se atribuem os direitos 
políticos, quer dizer, o direito de participar ativamente 
na vida política do Estado, onde vive. Na carta de 
1824, por exemplo, falava-se nos arts. 6º e 7º, em 
cidadãos brasileiros como querendo significar o 
nacional, ao passo que nos arts. 90 e 91 o termo 
cidadão aparece designando aquele que pode votar e 
ser votado. Estes últimos eram chamados de cidadãos 
ativos, posto que gozavam de direitos políticos. 
Aqueles, por sua vez, pertenciam à classe dos 
cidadãos inativos, destituídos dos direitos de eleger e 
ser eleito. Faziam parte, nas palavras de José Afonso 
da Silva, de uma “cidadania amorfa”, posto que 

abstratos e alheios a toda uma realidade sociológica, 
sem referência política.  

[...] 
Esta idéia, entretanto, vai  sendo 

gradativamente modificada, quando do início do 
processo de internacionalização dos direitos 
humanos, iniciado com a proclamação da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Passa-se a 
considerar como cidadãos, a partir daí, não somente 
aqueles detentores dos direitos civis e políticos, mas 
todos aqueles que habitam o âmbito da soberania de 
um Estado e deste Estado recebem uma carga de 
direitos (civis, econômicos e culturais) e também 
deveres, dos mais variados. 

[...] 
htpp://jus2.uol.com.br/doutrina/texto acessado em:31/8/09 

 
Para responder às questões, observe o texto: 
 
1. Atente para as seguintes afirmações: 
 

I-  O Século das Luzes, a que se refere o texto, 
serviu como um renascer para a humanidade 
no que condiz à ciência, às artes, e às letras. 

II-  Pelo contexto, infere-se que houve, em 
relação ao medievalismo, uma ruptura, 
quando então no século XVIII, adveio o 
conceito de cidadania. 

III- No referido século, o homem passou a ser 
valorizado em sentido amplo, tendo sido 
disseminadas todas as diferenças sociais até 
então existentes. 

IV-  Com a burguesia reinando no século XVIII, a 
Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão passou  a reunir tais direitos em um 
conceito individualizante. 

V-  Enfocando-se os direitos do cidadão, à luz da 
burguesia,  como conjunto de direitos políticos 
de votar e ser votado surgem princípios 
essenciais de uma democracia representativa. 

 
Estão corretas apenas as afirmações da 
alternativa: 

 
a) I, II, III IV e V 
b) I, II, III e IV 
c) I, II, IV e V 
d) II, III, IV e V 
e) II, III e IV 

 
2. Considere as alternativas abaixo: 
 

I-  A primeira manifestação de cidadania está 
inclusa na base no conceito de democracia 
representativa.  

II- No início do Estado Liberal, a idéia de 
cidadania era reduzida, pelo discurso jurídico, 
ao conjunto dos que adquiriam os direitos 
políticos. 
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III- Por cidadãos ativos, na carta de 1824, eram 
considerados somente aqueles que podiam 
votar, omitindo-se estes, no entanto, a emitir 
juízos de valor. 

IV- Os cidadãos inativos eram os que integravam 
uma realidade sociológica, atuando 
moderadamente com direitos assegurados, 
sobretudo de serem eleitos. 

V- Apenas após a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos é que se amplia o conceito 
de cidadão, passando a ser não apenas os 
habitantes de um Estado, mas possuidores de 
direitos e de deveres. 

 
Estão corretas apenas: 
 
a) I, II, III e IV 
b) I, II e V 
c) I, III e V 
d) II, III, IV e V 
e) II, III e IV 
 

3. Em relação ao texto: 
 

I-  Todo o texto gira em torno de um mesmo 
tema, em uma abordagem histórica bem 
construída. 

II-  Infere-se que a evolução do termo cidadania 
vem em um crescendo desde a antiguidade 
clássica até o século XX. 

III- Sempre o conceito de cidadão suscitou 
dúvidas, pois houve uma cisão entre a 
duplicidade de enfoque para “homem” e para 
“cidadão”. 

IV- O texto evoca momentos da Revolução 
Francesa, não apenas em relação à data, mas 
também pelos indícios da ascensão da 
burguesia ao poder. 

V- Em “Firme-se, então...” e “... a quem se 
atribuem os...” os vocábulos sublinhados 
possuem valores semânticos, sintáticos e 
morfológicos díspares, no entanto ambos são 
exemplos de ênclise. 

 
Estão corretas apenas as alternativas do item: 

 
a) I, II, III e V 
b) II, III e V 
c) II, III e IV 
d) I, III e IV 
e) I, II e IV 
 

4. Todas as alternativas estão corretas quanto ao 
texto, à exceção de: 

 
a) A variedade lingüística empregada é a formal 

por seguir as normas fonéticas, morfológicas 
e sintáticas, havendo predominância de 
conotação. 

b) Trata-se de um texto incluso no tipo 
dissertativo expositivo, em que há abordagens 
intertextualizadas. 

c) Em relação aos sinais de pontuação, 
inexistem falhas, inclusive quanto ao emprego 
de travessões e de reticências. 

d) “ Esta idéia...”, o termo sublinhado retoma o 
que foi estipulado no parágrafo anterior, 
sendo elemento coesivo bem empregado, 
constituindo uma retomada pronominal. 

e) “Os direitos do “homem” e do “cidadão”...”, 
pluralizando –se os termos sublinhados e 
pondo-os no feminino, existe apenas  uma 
possibilidade de fazê-lo, seguindo as normas 
gramaticais: “ Os direitos das” mulheres” e 
das “cidadãs”...”. 

 
5. Existe falha em uma das alternativas, assinale-

a: 
 

a) “...cindiu os direitos do “homem”...”, 
transformando-se em...”separou os direitos do 
“homem”...” o sentido não será alterado. 

b) No primeiro parágrafo, há exemplo do 
chamado presente histórico, por haver uma 
abordagem passada com elementos verbais 
no presente. 

c) Em “...ao passo que a expressão “Direitos do 
Cidadão significaria...” existe um elemento 
coesivo que possui uma relação de 
concessão. 

d) No terceiro parágrafo, existem elementos 
verbais, indicativos de ação completa, 
incompleta e ainda hipotética. 

e) Em”...levando-se em conta a sua visão...”, há 
uma forma verbal chamada nominal e um 
termo com valor restritivo e de posse. 
 

TEXTO 2 
 

O desafio da inclusão social no Brasil 
 

 Até há pouco tempo, o debate sobre a 
inclusão social, sobre combate à pobreza e à fome, 
era tema circunscrito e as iniciativas na área, 
praticamente exclusividade dos movimentos sociais. 
Felizmente, o cenário mudou porque o tema envolve 
as mais diferentes esferas governamentais e não 
governamentais e, principalmente, é questão central e 
objeto de política pública do governo federal. Se antes 
a sociedade civil se organizava como podia para 
implementar, graças aos homens e mulheres de boa 
vontade desse país, ações de apoio à população 
carente, hoje contam com a coordenação do Estado 
que assume o compromisso de formulação de 
políticas para o setor e, democraticamente, busca na 
sociedade o apoio para formulação de parcerias 
estratégicas e duradouras. 
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 Não há como ser diferente. A sociedade tem e 
sempre teve um papel fundamental nas conquistas 
sociais da nossa gente. A própria incorporação das 
políticas de inclusão social como prioridade de 
governo é resultado da mobilização e organização da 
sociedade que definiu sua opção pela promoção dos 
mais pobres e isso está expresso na Constituição 
Federal de 1988. Graças a isso, podemos construir 
hoje uma rede de proteção social com base em 
políticas normatizadas. A solidariedade social, 
historicamente, é anunciadora do bem comum. 
Entretanto devemos ter sempre em vista que a 
parceria do Estado com a sociedade tem de apontar 
na linha de políticas públicas e buscar ações 
continuadas. 
[...] 
 Cabe ainda a todos, Estado e Sociedade, 
trabalharem em conjunto  pensando na dimensão que 
assume a questão de inclusão nos dias de hoje. Que 
tipo de exclusão enfrentamos? A exclusão econômica 
e social deve ser compreendida como a face mais 
conhecida de uma situação que tem outros  
desdobramentos – temos a exclusão cultural, do 
saber, o problema de desenraizamento, a quebra de 
vínculos familiares e comunitários, a perda de 
referências a partir da quebra de um paradigma social. 
Compreender essa multiplicidade do problema é o 
primeiro passo para que possamos compreender a 
dimensão de nosso campo de ação, reconhecendo 
nossas possibilidades, nossas responsabilidades de 
nossos desafios. 
[...] 

Anannias, Petrus . mds.gov.br  acessado em: 01/09/09 
 
6. Considere as afirmações abaixo: 
 

I- Observando o texto 1 e comparando-se com o 
2, podemos inferir que este parece dar 
continuidade ao exposto naquele, pois existe 
uma abordagem em que se buscam dirimir as 
diferenças. 

II- O problema de inclusão social é um desafio 
que vem sendo enfrentado por alguns setores 
governamentais. 

III- Com a Constituição de 1988, o setor social 
adquiriu maior enfoque, daí haver hoje uma 
rede de proteção social, embasada em 
políticas legais. 

IV- Existe uma inferência de se objetivar sempre 
uma ação continuada em relação às políticas 
públicas inclusivas sempre em parceria 
Estado com a sociedade. 

V- A política inclusiva objetiva geração de 
trabalho e renda, estímulo ao cooperativismo 
e demais políticas que visem à independência 
do indivíduo. 

 
 
 

Apenas estão corretas as assertivas: 
 

a) I, II e III  
b) II, III, IV e V 
c) I, II, III, IV e V 
d) II, III e IV 
e) I, III  e V 
 

7. “Cabe ainda a todos, Estado e Sociedade, 
trabalharem  em conjunto...” Observe a forma 
verbal sublinhada e  identifique a única 
alternativa em que  a  flexão de idêntico modo 
é inadequada: 

 
a) Os jovens vivem a sorrir porque sentem o 

fervilhar, a expressão, o vigor dos verdes 
anos. 

b) Ás vezes, algumas pessoas que se dizem 
filantropos, parecem apenas viverem de 
explorar indivíduos em seus tugúrios. 

c) Muitas crianças as vimos crescer em 
sabedoria e em beleza até o presente, 
dignificando seus vínculos familiares. 

d) Para muitos viverem bem, seria necessária  
uma visão altruísta da existência a fim de se 
firmarem em seus ideais. 

e) Deixá-los-emos comprar apenas o 
imprescindível para suas premências 
alimentares e higiênicas. 

 
8. Identifique a alternativa em que a justificativa  

sobre o explicitado esteja incorreta: 
 

a) Em ”...combate à pobreza e à fome...” o 
acento indicativo de crase foi posto pela 
mesma razão do existente em “ A adequação 
à vida é uma questão de saber ultrapassar 
obstáculos.” 

b) “Não há como ser diferente.” O verbo “Haver” 
possui idêntico sentido na oração: “Há muito 
tempo que vivemos em uma fuga constante 
de nosso ego.” 

c) “...com a coordenação do Estado que 
assume...” pondo-se “coordenadores” em vez 
de “coordenação” e “quem “ em lugar de 
“que”, ter-se-ão duas possibilidades de 
concordância  “ quem assume” e “ quem 
assumem”. 

d) “...organizava como podia...” trocando-se 
“como” por “ conforme” não há nenhuma 
alteração de sentido. 

e) Pode-se afirmar que o texto é dissertativo e 
injuntivo, uma vez que nos incita a 
encetarmos um trabalho em uma ação 
conjunta, objetivando aumentar o índice de 
inclusão social. 
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PROVA: CONHECIMENTOS GERAIS  
 
 
9.  A sigla BRIC encontra-se cada vez mais 

presente nos meios de comunicações da 
atualidade, ela refere-se a quatro países, 
Brasil, Rússia, Índia e China que ganham 
influência econômica e política no mundo de 
hoje. Sobre os mesmos não é válido afirmar: 

 
a) São consideradas economias emergentes e 

também são chamados de novos países 
industrializados. 

b) Suas economias recebem fortes 
investimentos externos e já apresentam 
considerável industrialização. 

c) São bastante semelhantes em aspectos 
como: mão de obra abundante e significativas 
reservas de recursos naturais. 

d) São estruturas tecnológicas avançadas que 
têm superado os produtores tradicionais de 
tecnologia. 

e) Esses países apresentam uma expansão 
econômica, convivendo com estruturas sociais 
econômicas arcaicas e com o agravamento  
das condições de vida nas suas cidades.  

 
10. As notícias da imprensa têm feito insistentes 

referências à camada do pré-sal, gigantesco 
reservatório de petróleo e gás natural, 
existente na costa brasileira. Sobre a 
localização desta importante região, assinale 
a alternativa correta: 

 
a) Região litorânea situada entre os estados de 

Santa Catarina e o Espírito Santo. 
b) Região litorânea situada entre os estados do 

Rio Grande do Norte e Ceará. 
c) Região litorânea situada entre os estados da 

Bahia e Rio de Janeiro. 
d) Toda bacia litorânea brasileira. 
e) Região litorânea entre Rio Grande do Sul e 

Bahia 
 
11. Falar de ética é algo cada vez mais 

obrigatório no mundo globalizado de hoje. 
Quando assistimos à sociedade dilacerada, 
por ações cada vez mais violentas expressas 
na corrupção política, assassinatos 
hediondos, agressões ao meio ambiente, uso 
de drogas, que apontam  para a destruição do 
ser humano, cada vez mais sentimos a 
necessidade de nos refugiarmos em ideais 
éticos. Em função do que acontece de 
desastroso, a humanidade precisa ter suas 
condutas orientadas por normas e princípios 
que levem em conta o homem, a sociedade e 
o planeta. Por isso, assinale a alternativa 

correta que representa uma reflexão 
compatível sobre a questão ética: 

 
a) O homem é um ser plenamente biológico e a 

cultura é um fenômeno que só se verifica nos 
dias de hoje e nas sociedades mais 
complexas. 

b) A ética é uma preocupação da ciência 
filosófica e reflete sobre as questões de 
natureza religiosa. 

c) O homem é um ser cultural, mas só se realiza 
exercendo plenamente todas as suas 
faculdades físicas e biológicas. 

d) Ética caminha, nos dias atuais, paralelamente 
ao conceito de cidadania. Ela pensa o 
conjunto de virtudes como necessidade 
humana e como fenômeno cultural, isso 
porque o ser humano se realiza plenamente 
pela cultura e na cultura. 

e) A ética consiste num conjunto de ações 
indispensáveis à reprodução biológica do 
homem e exprime, principalmente, as 
questões das relações homem e natureza. 

 
12. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres 

ao qual um indivíduo está sujeito em relação 
à sociedade em que vive. O conceito de 
cidadania sempre esteve atrelado à noção de 
direitos, mas dentro de uma democracia, a 
própria definição pressupõe a contrapartida 
de deveres, isto porque: 

 
a) Numa coletividade, os direitos de um indivíduo 

são garantidos a partir do cumprimento dos 
deveres dos demais componentes da 
sociedade. 

b) O direito de votar, para escolher os 
governantes e representantes, constitui-se no 
maior de todos os direitos cívicos. 

c) O direito de proteger o patrimônio comunitário 
e colaborar com as autoridades é direito 
inalienável de todo cidadão. 

d) O direito de prover o seu sustento com seu 
trabalho e respeitar os deveres sociais de 
outras pessoas é o maior dos direitos do 
homem. 

e) O direito de educar e proteger nossos 
semelhantes e proteger a natureza é direito 
inalienável. 
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13. As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com diretrizes que se 
seguem apresentadas nas alternativas abaixo,  
exceto: 

 
a) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo. 
b) Atendimento integral, priorizando-se as 

atividades preventivas. 
c) Efetiva participação da comunidade através 

de suas diversas formas de organizações e 
ações. 

d) Ações realizadas por serviços assistenciais 
organizados pelo Estado. 

e) Centralização de ações pelos órgãos da 
União via Ministério da Saúde. 

 
14. O artigo 199 da Constituição Brasileira 

garante, à iniciativa privada, a organização da 
assistência da saúde, mas  sobre sua relação 
com  o sistema público de saúde, assinale a 
afirmação incorreta 

 
a) As instituições privadas participarão de forma 

complementar. 
b) As instituições privadas participarão do 

sistema público de saúde mediante contrato 
de direito público ou convênio. 

c) As instituições privadas, com fins lucrativos, 
não poderão ter acesso a recursos públicos. 

d) A Constituição proíbe que empresas de 
capitais estrangeiros participem na assistência 
médica no país, salvo em situações previstas 
em lei. 

e) É licita e livre a participação dos grupos de 
saúde privados no planejamento das ações 
públicas de saúde. 

 
15. A propósito do acesso aos programas de 

saúde pública pode-se identificar como 
afirmação incompatível qual letra abaixo? 

 
a) Baseia-se na igualdade e universalidade do 

atendimento. 
b) Todos os cidadãos têm garantia de 

assistência de saúde, e de forma igual. 
c) Para se ter acesso aos serviços de saúde 

pública, pressupõe que o cidadão tenha feito 
contribuições. 

d) O atendimento público à saúde deve ser 
gratuito. 

e) O atendimento à saúde pública deve ocorrer 
sem que haja qualquer tipo de contribuição. 

 
 
 

16. A Previdência Social, em seus princípios e 
diretrizes, assinala que o acesso aos seus 
planos é universal tendo em vista qual 
argumento abaixo, a seguir: Assinale a   
correta.  

 
a) Em qualquer lugar do país se pode ter acesso 

até mesmo onde não haja condição de um 
recolhimento efetivo. 

b) É universal no sentido de que qualquer 
pessoa poderá ter acesso, desde que seja 
contribuinte, dessa forma, ajudando a manter 
o sistema. 

c) É um direito para aqueles que necessitam de 
uma efetiva contribuição previdenciária face 
aos problemas de saúde. 

d) É universal porque todos os brasileiros de 
todas as idades são obrigados à contribuição 
previdenciária. 

e) É praticamente mantida pelas contribuições 
recolhidas dos trabalhadores das grandes 
empresas. 

 
17. A previdência Social tem por fim assegurar 

aos seus beneficiários meios indispensáveis 
de manutenção pelos motivos que se 
seguem, exceto: 

 
a) Incapacidade laboral comprovada. 
b) Idade avançada e tempo de serviço.  
c) Desemprego involuntário do contribuinte. 
d) Aqueles dependentes economicamente dos 

contribuintes. 
e) Exclusivamente aqueles com idade superior a 

65 anos. 
 
18. Leia o que se segue e responda à questão:  

Diz o artigo 205 da Constituição. “A 
Educação, direito de todos é dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho”.  

 
A partir da leitura da Carta Magna, qual das 
frases abaixo encontra-se incompatível com o 
espírito desse artigo constitucional. 

 
a) A educação é um direito de todos e nos 

permite entender que também visa à 
qualificação para  o trabalho. 

b) A educação é dever do Estado, mesmo que a 
família e a sociedade se omitam de tal 
obrigação. 

c) A educação é, também, obrigação da família e 
deve ser estimulada pela sociedade. 
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d) A educação deve ser uma ação visando ao 
preparo para a cidadania, aí constando a 
preparação para o trabalho. 

e) Entende-se que o pleno desenvolvimento da 
pessoa ocorre com preparo para a cidadania 
e a qualificação para o exercício da atividade 
laboral. 

19. Pensar a formação do cidadão na sociedade 
de hoje que apresenta profundas 
transformações, não pode ignorar a educação 
voltada para valorização de uma consciência 
de preservação do meio ambiente e de uma 
utilização racional das potencialidades da 
natureza, por isso uma ética atual deve ter 
como objetivo desenvolver hábitos visando: 
Assinale a Alternativa inválida.  

 
a) A compreensão clara da existência e 

importância da interdependência econômica, 
social, política e ecológica nas áreas rurais e 
urbanas.  

b) Estimular uma educação dirigida à 
possibilidade de aquisição de conhecimentos 
no sentido dos valores, o interesse pessoal 
ativo e as atitudes necessárias para proteger 
e melhorar o meio ambiente.  

c) Estimular novas formas de conduta nos 
indivíduos, nos grupos sociais e na sociedade 
a respeito do meio ambiente.  

d) Estimular uma educação voltada para plena 
utilização das potencialidades da natureza, 
permitindo uma constante aceleração dos 
ganhos de produtividade, o grande indicador 
do desenvolvimento harmonioso, pretendido 
pela humanidade, sendo esse o caminho que 
permitirá a preservação do meio ambiente na 
sua plenitude.  

e) Estimular uma educação de respeito à 
natureza, utilização na produção econômica 
de recursos renováveis, utilização de novos 
materiais e novas formas de tratar e utilizar o 
lixo. 

20. O Memorial da Justiça é o centro de 
documentação do Poder Judiciário 
pernambucano. Assim, dentre as alternativas 
abaixo, quais das afirmativas estão corretas: 
 

I - O Memorial Integra a Diretoria de 
Documentação Judiciária, ligada à Secretaria 
Judiciária, desenvolvendo trabalhos na área 
de museu e arquivo. 

II- Tem como função principal guardar, preservar, 
organizar e divulgar a documentação histórica 
da justiça pernambucana, de modo a 

disponibilizar seu acervo à pesquisa, 
tornando-o acessível ao público em geral. 

III - Funciona como espaço cultural do Poder 
Judiciário pernambucano na medida em que 
tem local reservado para exposições de arte e 
eventos relacionados com cultura.  

IV – Tem função jurisdicional, pois também julga 
processos de pequeno valor. 

 
Está correto o que se afirma apenas em: 
 

a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e IV. 
e) I e IV. 

21. Sobre o Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco. 
 

I  -   É um órgão do Poder Judiciário.  
II -   É um órgão do Poder Legislativo. 
III- É um órgão do Poder Judiciário, porém 

vinculado ao Poder Executivo. 
IV-  Tem sede na cidade do Recife e jurisdição em  

todo o território estadual. 
 

Está correto o que se afirma apenas em: 
 

a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e IV. 
e) I e IV. 

22. Ainda sobre o  Tribunal de Justiça do Estado 
de Pernambuco. 

I – É constituído por 39 (trinta e nove) 
desembargadores e composto por uma Mesa 
Diretora, eleita para o mandato de dois anos, 
recaindo a escolha, por ordem de 
Antiguidade, dentre os desembargadores da 
Corte Especial que ainda não tenham 
exercido estes cargos, sendo vedada a 
reeleição. 

II - Constituído por 39 (trinta e nove) 
desembargadores e composto por uma Mesa 
Diretora, eleita para o mandato de dois anos, 
recaindo a escolha, por ordem de 
Antiguidade, dentre os desembargadores da 
Corte Especial que ainda não tenham 
exercido estes cargos, sendo permitida uma 
reeleição. 

III - A mesa diretora do TJPE, atual, é composta 
pelos seguintes desembargadores: Des. 
Jones Figueirêdo Alves – Presidente; Des. 
Bartolomeu Bueno de Freitas Morais Vice-
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Presidente; Des. José Fernandes de Lemos – 
Corregedor Geral. 

IV -  Possui uma Corte Especial, composta por 15 
Desembargadores, onde 8 são os 
desembargadores de maior antiguidade e 7 
são eleitos pelo Tribunal Pleno do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco. 
 

Está correto somente o que se afirma em: 
 

a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e IV. 
e) I e IV. 

23. O Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco. 
 

I     – Tem como função típica a jurisdicional. 
II – Exerce funções atípicas de natureza 

executiva. 
III  – Jamais poderá exercer funções de natureza 

legislativa, mesmo que de forma atípica. 
IV – Exerce funções atípicas de natureza 

legislativa.  
 
Está correto apenas o que se afirma em: 
 

a) I, II e III. 
b) I, II, III e IV. 
c) I, II e IV. 
d) II, III e IV. 
e) I e IV. 
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PROVA: CIÊNCIAS ECONÔMICAS  
 
A economia de um país produz os bens A, B e C, de 
acordo com a Tabela 1: 
 
Tabela 1 – Produção de um país 

Bens 
2007 2008 
Preço  Quantidade Preço  Quantidade 

A $ 5 50 $ 7 50 
B $ 2 1.000 $ 3 1.100 
C $ 20 30 $ 25 35 

  
De acordo com a Tabela 1, responda às questões 24 
e 25. 
 
24. Determine o PIB nominal de 2007 e 2008 e a 

variação percentual do PIB nominal para 2008. 
 

a) $ 2345; $ 5069 e 61,5% 
b) $ 2025; $ 5069 e 57,5%  
c) $ 2345; $ 4050 e 61,0% 
d) $ 2125; $ 4050 e 59,5% 
e) $ 2850; $ 4525 e 58,7% 

 

25. Considerando o preço médio dos bens da 
Tabela 1, qual a inflação ocorrida no biênio 
2008/2007? 

 
a) 22,4% 
b) 21,3% 
c) 28,9% 
d) 22,8% 
e) 29,1% 

 
26. A despeito de divergências, os principais 

pesquisadores dos problemas da pobreza e da 
distribuição de renda no Brasil, em sua vasta 
maioria, concordam com as seguintes 
proposições, exceto: 

 
a) Sem uma ampla reforma agrária é impossível 

reduzir de forma significativa tanto a pobreza 
crônica, quanto a concentração da renda. 

b) A proporção de pobres e indigentes diminuiu de 
forma intensa e temporária no início do Plano 
Cruzado e de forma mais modesta, mas 
sustentada, a partir do Plano Real. 

c) O crescimento econômico não é um fator 
relevante para se combater a pobreza. 

d) Índices de distribuição da renda revelam que a 
concentração diminuiu na década de 1990 
relativamente à de 1970, sendo a melhora 
atribuída à redução da taxa de inflação.  

e) A diminuição das desigualdades educacionais 
pode contribuir para a redução da 

concentração da renda e diminuição da 
pobreza.  

 
27. Sobre os planos de estabilização "Cruzado" e 

"Bresser", implementados na economia 
brasileira na década de 1980, marque a 
alternativa que demonstra características em 
comum para ambos os planos. 

 
a) O congelamento dos salários por prazo 

indeterminado. 
b) A introdução de novo padrão monetário. 
c) A introdução de um "gatilho" para correção do 

valor nominal de obrigações contratuais 
assumidas anteriormente. 

d) Um aumento corretivo dos preços públicos 
administrados anteriormente ao início da 
execução do plano. 

e) O reconhecimento do componente inercial da 
inflação brasileira.  

 
28. Com base na teoria Keynesiana, avalie as 

proposições: 
 

I – A armadilha de liquidez Keynesiana é uma 
situação que pode contribuir para insuficiência da 
demanda efetiva e ocorre quando as pessoas 
procuram transformar seus ativos monetários em 
financeiros. 

II – Como os investimentos dependem 
exclusivamente da função decrescente da taxa 
de juros, podemos afirmar que as expectativas 
dos agentes não são relevantes para este caso. 

III – Na recente crise financeira, diversos 
receituários Keynesianos foram lembrados e 
adotados. Contudo, atualmente não há mais a 
preocupação com os efeitos inflacionários de 
longo prazo destas políticas. 

 
a) Apenas a alternativa I é verdadeira. 
b) Todas as alternativas são falsas. 
c) Apenas as alternativas I e II são verdadeiras. 
d) Apenas a alternativa III é falsa. 
e) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 
29. Leve em consideração seus conhecimentos 

sobre Mercado de Trabalho e indique a 
alternativa CORRETA.  

 
a) Desemprego friccional pode ser definido como 

aquele em que o trabalhador opta por ficar em 
casa por conta dos baixos salários pagos ou 
pelo seguro-desemprego recebido. 

b) Imagine uma empresa desenvolvedora de 
softwares, a dependência desta para com seus 
empregados pode ser considerada alta, quando 
a taxa de desemprego está baixa. 
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c) Quando o nível de salários está acima da 
média, existe então a tendência de os 
empregadores contratarem e demitirem menos.  

d) Com a taxa de desemprego em alta o poder de 
barganha de sindicatos e cooperativas tende a 
aumentar, pois as empresas, de uma forma 
geral, não têm outra opção. 

e) Numa perspectiva Keynesiana, defende-se que 
o desemprego acima do friccional é voluntário, 
e ele ocorre porque o nível de demanda é 
insuficiente. 

 
30. A mensuração da renda nacional é dada por: 

)(),()( 0 MXNXGiyIbYCCPIB −++++=
−   

Avalie as proposições abaixo e marque a 
única alternativa CORRETA. 

 
a) Pode-se dizer que uma expectativa positiva, a 

respeito do crescimento do país, pode 
ocasionar um surto no crescimento do 
consumo, sem alterar o nível de inflação. 

b) A elevação da taxa real de câmbio apenas 
prejudica a balança comercial, pois reduzirá o 
consumo de bens estrangeiros. 

c) A elevação da propensão marginal a consumir 
(b) é interessante, visto que traz elevação no 
consumo e expectativas positivas aos agentes 
econômicos. 

d) Sabe-se que o investimento é mais sensível às 
crises econômicas, por isso se deve estimular o 
crescimento do consumo e não do investimento 
financeiro. 

e) Os gastos públicos são importantes, mas 
oneram os cofres públicos e não promovem o 
desenvolvimento econômico. 

 
31. Em um mercado de concorrência perfeita, a 

oferta e a demanda por um produto são dadas, 
respectivamente, pelas equações:  
Oferta: Qs = 48+10p e Demanda: Qd = 300-8p  
Determine o preço e a quantidade de equilíbrio: 

 
a) P= $16 e Q=172 
b) P= $14 e Q=172 
c) P= $19 e Q=152 
d) P= $14 e Q=188 
e) P= $16 e Q=188 

 
32. Considerando os conceitos sobre Utilidade 

Marginal, avalie as proposições abaixo: 
 
I. À medida que um consumidor aumenta o 

consumo de um determinado bem, significa 
dizer que o benefício individual deste mesmo 
bem está diminuindo.  

II. A curva de utilidade marginal é sempre 
decrescente.  

III. Quanto menos de um bem um consumidor 
possui, menor é a utilidade marginal desse 
mesmo bem. 

 
a) Todas as alternativas são falsas. 
b) Apenas a alternativa III é falsa.  
c) Apenas as alternativas I e II são falsas. 
d) Todas as alternativas são verdadeiras. 
e) Apenas a alternativa I é verdadeira. 

 
33. Utilizando os pressupostos sobre o mercado 

de Concorrência Perfeita, marque a alternativa 
errada: 
 

a) Existe liberdade de entrada e saída de 
empresas. 

b) A receita marginal da firma é maior que o preço 
de mercado. 

c) Há homogeneidade do produto. 
d) As firmas são tomadoras de preço. 
e) A receita marginal da firma é sempre igual ao 

custo marginal. 
 

34. Dentre as alternativas abaixo, marque aquela 
que corresponde à regularização do Monopólio: 
 

a) A estrutura de custos que correspondam a um 
monopólio natural. 

b) Criar agências reguladoras, mas sem 
estabelecer impostos específicos. 

c) Obrigar o Monopólio a fixar seu preço de forma 
similar a um mercado de Concorrência Perfeita. 

d) Permite que as empresas criem um ambiente 
de “guerras de preços”, esperando que haja 
regulação pelo livre mercado. 

e) Nenhuma das alternativas acima citadas. 
 

35. Suponha que a elasticidade-preço da demanda 
por petróleo seja de 0,7 e que a quantidade 
demandada inicial seja 100 milhões de barris 
por dia. Imagine um aumento de preço de 15% e 
responda: qual o impacto percentual sobre a 
quantidade demandada e qual a variação 
percentual ocorrida nos gastos do demandante, 
respectivamente? 

 
a) 19,5% e 5,0% 
b) 10,5% e 5,0% 
c) 10,5% e 2,9% 
d) 10,5% e 2,3% 
e) 12,5% e 2,9% 

 
 
36. Utilizando os conceitos essenciais da Teoria 

da Oferta e da Demanda, analise os seguintes 
itens: 

 
I. Se a demanda de um produto agrícola X 

qualquer for perfeitamente elástica em relação 
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ao preço, pode-se afirmar que uma supersafra 
desse produto X aumentará a renda dos 
produtores. 

II. O deslocamento da demanda por um produto Y 
qualquer para cima e para direita reflete a maior 
procura dos consumidores por esse produto Y. 

III. A implementação de uma política de controle de 
aluguéis contribui para aquecer a demanda, 
porém pode desestimular a oferta de imóveis 
disponíveis para alugar. 

 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Apenas a alternativa III está correta. 
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão erradas. 
e) Apenas a alternativa I está correta.      

   
37- Sobre o modelo IS-LM, indique a alternativa 

verdadeira: 
 

a) A elasticidade da demanda de moeda em 
relação à taxa de juros afeta o grau de eficácia 
da política monetária. 

b) A curva LM é ascendente porque, quanto mais 
elevado for o nível de renda, menor será a 
demanda por saldos monetários reais e, 
portanto, maior será a taxa de juros de 
equilíbrio. 

c) O multiplicador de gastos é sempre maior em 
uma economia aberta do que em uma 
economia fechada. 

d) Contrariamente aos investimentos em capital 
fixo, o investimento em estoque é relativamente 
insensível às variações na produção. 

e) A propensão média a consumir a renda 
transitória é, para os defensores da renda 
permanente, superior à propensão média a 
consumir a renda permanente. 

 
38- Assinale a opção INCORRETA abaixo: 

 
a) O custo de oportunidade de cursar um 

mestrado em regime de dedicação exclusiva 
corresponde aos gastos com tudo aquilo de que 
abre mão para fazer esse curso, como os 
salários não ganhos no exercício profissional de 
uma atividade remunerada ou com um ganho 
de capital humano que deixa de adquirir no 
caso de participar de outro curso de 
especialização. 

b) Os aumentos substanciais dos preços de um 
produto X qualquer originaram uma disputa 
entre o governo e os seus produtores. Tal 
acontecimento pode ser explicado, em parte, 
pelo fato de a demanda por esses produtos ser 
inelástica em relação ao preço. 

c) Se o preço que uma firma obtém por seu 
produto é superior ao seu custo marginal, a 
maximização de lucros requer que a firma 

aumente sua produção, caso opere em um 
mercado perfeitamente competitivo. 

d) A cartelização bem sucedida de um produto 
qualquer supõe um controle da oferta do 
produto, além de uma demanda com 
elasticidades-preço bastante elevada.  

e) Na presença de imperfeições no mercado, a 
maximização de lucros não requer o aumento 
de produção. 

 
39- Analise as proposições abaixo: 

 
I. A polêmica em torno da curva de Phillips versou 

sobre a suposição de que não existiria 
desemprego involuntário. 

II. Durante algum tempo, os governos pensavam 
que tinham que escolher entre desemprego 
baixo e inflação alta ou inflação baixa e 
desemprego alto. 

III. Como as pessoas ajustam, ao longo do tempo, 
suas expectativas sobre a inflação, essa opção 
conflitante entre inflação e desemprego só se 
sustentava no curto prazo. 

 
a) Apenas a alternativa I está errada. 
b) Todas as alternativas estão erradas. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 
d) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
e) Apenas a alternativa II está errada. 

 
40- Sobre a política fiscal assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

I. O estado possui três fontes básicas de 
financiamentos: impostos, aumento da dívida 
pública e emissão de moedas. 

II. O aumento dos impostos diminui a eficiência 
econômica, ao afastar a economia do ponto de 
equilíbrio. 

III. Podemos afirmar que a dívida pública nada mais 
é que o adiamento dos impostos. Entretanto, 
existem situações em que pode ser correto 
deixar uma dívida para as gerações futuras. 

   
a) Apenas a alternativa III está correta. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Todas as alternativas estão erradas. 
d) Apenas a alternativa I está correta. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
41- No início da década de 2000, as contas do 

governo vinham-se demonstrando 
insustentáveis. A resistência do setor em 
corrigir essa questão alimenta o déficit público, 
cujas necessidades de financiamento 
pressionam os juros que, por sua vez, 
realimentam as despesas financeiras e o déficit. 
Esse ciclo tem produzido como conseqüência: 
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a) Melhora na distribuição de renda e riqueza. 
b) Estabilidade cambial. 
c) Redução da estrutura de taxas de juros no 

segmento livre do mercado de empréstimos, 
dado o peso do setor governamental e de suas 
expressivas necessidades de financiamento. 

d) Necessidade de redução gradual da carga 
tributária. 

e) Melhoria na infra-estrutura produtiva mantida 
pelo setor público. 

 
42- A respeito da função consumo, assinale a 

opção CORRETA: 
 

a) Sendo a renda do indivíduo igual a zero, seu 
consumo será nulo. 

b) A propensão média a consumir é dada pela 
relação entre o acréscimo no consumo e o 
acréscimo na renda. 

c) O multiplicador keynesiano relaciona uma 
variação num componente da demanda, 
agregada com a resultante variação no valor do 
produto. 

d) Quando são considerados curtos intervalos de 
tempo, a propensão marginal a consumir tende 
a variar continuamente. 

e) A propensão marginal a consumir é uma 
relação cujo valor é sempre positivo e engloba 
todos os números pertencentes ao conjunto dos 
Reais. 

 
43- Sobre o Modelo IS-LM, julgue as proposições 

abaixo: 
I. O Modelo IS-LM, Modelo Keynesiano 

Generalizado (MKG), ou ainda Modelo Hicks-
Hansen, é um aparato formal para fins de 
análise macroeconômica, cuja representação 
procura ilustrar as combinações de taxa de juros 
e níveis de renda agregada (PIB) para os quais 
o equilíbrio dos mercados de bens, serviços, 
ativos e moeda são verificados. 

II. Pode-se dizer que uma política monetária será 
ineficaz, quando a demanda por moeda não 
reagir à taxa de juros e quando o investimento 
for muito sensível a essa taxa. 

III. A demanda por moeda aumenta com o aumento 
da renda, o que explica os impactos de uma 
política fiscal restritiva sobre as taxas de juros. 

 
a) Todas as alternativas estão erradas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas a alternativa III está errada. 
d) Apenas a alternativa II está correta. 
e) Apenas a alternativa I está errada. 

 
44- Sobre a Teoria dos Ciclos Econômicos, 

assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Os ciclos longos de Kondrantieff são os mais 
aceitos academicamente e por isso mesmo ele 
é o mais citado e famoso entre os economistas 
que estudaram os ciclos econômicos. 

b) De acordo com a teoria dos “ciclos reais de 
negócios”, um choque tecnológico positivo leva 
à redução da demanda de trabalho devido ao 
aumento dos salários reais. 

c) Segundo a idéia desenvolvida por Schumpeter, 
os ciclos de negócios estão à mercê dos 
empreendedores e as conseqüentes 
destruições criativas. 

d) A análise Novo-keynesiana atribui as flutuações 
do produto às imperfeições de mercado e ao 
lento ajuste de preços e salários. 

e) Segundo a visão Friedmaniana, ciclos 
econômicos decorrem da insuficiência de 
demanda agregada. 

 
45- A respeito de crescimento e desenvolvimento 

econômico, analise as proposições abaixo e 
assinale a única CORRETA. 

 
a) Pode-se afirmar que um país está bem se 

estiver alcançando bons índices de crescimento 
econômico. 

b) As externalidades são importantes dentro da 
análise econômica por conseguirem mensurar 
os custos econômicos, excluídos pela análise 
econômico-financeira. 

c) O índice GINI serve para mensurar as 
desigualdades em uma área estudada. 

d) Desenvolvimento sustentável é algo almejado 
por diversos países emergentes, como o Brasil. 
É verdadeiro relatar que esse objetivo foi 
alcançado pelo governo Lula. 

e) A descoberta do Pré-sal pode configurar 
melhorias na conjuntura econômica brasileira a 
ponto de alterar a estrutura econômica do país. 

 
 

46- O mercado de crédito supre as necessidades 
de caixa a curto e médio prazos dos vários 
agentes econômicos, seja por meio de créditos 
destinados às pessoas físicas ou por 
empréstimos e financiamentos às empresas. 
Entre as opções abaixo listadas, assinale a 
alternativa CORRETA quanto à sua definição. 

 
a) Operações de Hot Money são empréstimos de 

prazos curtos e curtíssimos, geralmente de um 
a sete dias, demandadas para cobrir 
necessidades mais permanentes de caixa das 
empresas. 

b) Os créditos rotativos são destinados ao 
financiamento de longo prazo para as empresas 
e são concedidos pela abertura de uma conta 
com limite de crédito garantido por instituição 
bancária. 
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c) O crédito direto ao consumidor é uma operação 
destinada a empresas com recursos em caixa 
que garantem quitação de uma dívida futura. 

d) As operações de Vendor são recursos de 
terceiros, retenções temporárias por uma 
instituição, proporcionando ganhos financeiros 
provenientes da aplicação desses valores até a 
data de entrega a seus proprietários. 

e) Os descontos bancários de títulos são 
operações típicas do sistema bancário que 
envolve os CDBs e RDBs, por exemplo. 

 

47- Sobre o arrendamento mercantil, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
a) O arrendamento mercantil é uma forma especial 

de financiamento, praticada por meio da 
celebração de um contrato de aluguel efetuado 
entre um cliente e uma sociedade de 
arrendamento mercantil, com vistas à utilização 
por parte dos clientes de um certo bem durante 
um prazo determinado e cujo pagamento é 
efetuado através de um arrendamento. 

b) As empresas de leasing são interventoras entre 
os que fabricam o bem e as empresas que 
necessitam do bem. Ao final do prazo, o 
contrato é encerrado e o bem retorna para a 
empresa arrendadora. 

c) O lease-back é uma modalidade de 
arrendamento mercantil, destinada às 
empresas carentes de recursos de longo prazo 
para giro. Entretanto, a arrendatária não pode 
utilizar o bem como se fosse um leasing 
financeiro. 

d) O Leasing operacional é muito praticado no 
Brasil e refere-se à locação de um bem em que 
o valor residual obtido, ao final do contrato, é 
definido no momento da contratação do serviço. 

e) Diferentemente das operações de repasses, o 
arrendamento mercantil não permite deduções 
para efeitos de cálculo do Imposto de Renda 
das pessoas jurídicas. 

 

48- O Conselho Monetário Nacional, criado com a 
finalidade de formular a política da moeda e do 
crédito com o objetivo de assegurar o 
progresso social e econômico do país possui 
as seguintes competências, EXCETO: 

 
a) Aprova os orçamentos monetários, preparados 

pelo Ministério do Planejamento e antes da 
votação pelo congresso da matéria. 

b) Regula a constituição, o funcionamento e a 
fiscalização dos que exercem atividades 
subordinadas à lei no 4.595/64, além de aplicar 
as penalidades previstas. 

c) Disciplina o crédito em todas as modalidades e 
as operações creditícias em todas as suas 
formas. 

d) Baixa normas que regulam as operações de 
câmbio, inclusive swaps. 

e) Determina a porcentagem máxima dos recursos 
que as instituições financeiras podem 
emprestar a um mesmo cliente ou grupo de 
empresas. 

 
49- A tabela, reproduzida abaixo, apresenta a 

curva da demanda para uma empresa que tem o 
monopólio na fabricação de um produto X 
necessário para a construção civil em sua área. 
Há um preço particular pelo qual ela pode 
vender cada nível de produção. Qual o nível de 
produção em que esta empresa maximiza 
lucros? 
 

 
a) 1 
b) 6 
c) 2 
d) 4 
e) 5 

 
50- Analise as afirmativas a seguir e assinale a 

alternativa CORRETA: 
 

I – Os economistas concordam que faz sentido 
fazer com que o “bolo” econômico seja o 
maior possível e seja realizado com o menor 
custo possível. Entretanto, não há um 
consenso entre eles quanto à questão da 
equidade. Não concordam sobre qual o 
tamanho justo que cada fatia do “bolo” deve 
ter para todas as pessoas que o fazem. 

II – A tributação da renda, proveniente do 
trabalho, faz com que as pessoas trabalhem 
menos, o que resulta em uma quantidade de 
trabalho menor que a eficiente. 

Metros 
Cúbicos 
(1.000) 

Preço 
(R$) 

Receita 
Total(R$) 

Receita 
Marginal(R$) 

Custo 
Total(R$) 

Custo 
Marginal(R$) 

1 10.000 10.000  15.000  

2 9.000 18.000 8.000 17.000 2.000 

3 8.000 24.000 6.000 20.000 3.000 

4 7.100 28.400 4.400 24.000 4.000 

5 5.700 28.500 500 28.500 4.500 

6 5.000 30.000 1.500 34.500 6.000 
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III- A tributação da renda proveniente do capital 
faz com que as pessoas poupem menos, o 
que resulta em uma quantidade de capital 
menor que a eficiente. 

IV – Com menores quantidades de trabalho e 
capital, o “bolo” econômico encolhe. 

V – O Filósofo John Ralws, no clássico “Uma 
Teoria da Justiça” de 1971, propôs uma 
versão modificada do utilitarismo, ao afirmar 
que, levando em consideração todos os 
custos das transferências de renda, a 
distribuição justa do “bolo” econômico é 
aquela que permite ao mais pobre ficar na 
melhor situação possível.  

 
Assinale a seqüência CORRETA considerando V 
para verdadeiro e F para falso. 

 
a) V, V, F, F, F. 
b) F, V, V, V, V. 
c) V, V, V, V, F. 
d) V, V, F, V, F. 
e) V, V, V, V, V. 
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