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ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL E TRABALHISTA
Duração: 2h
Leia atentamente as instruções abaixo:
01 Você recebeu do ﬁscal o seguinte material:
a) Este caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme
distribuição abaixo:
LÍNGUA
PORTUGUESA

RACIOCÍNIO
LÓGICO

LEGISLAÇÃO

01 a 04

05 a 08

09 a 10

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
11 a 20

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
02 Veriﬁque se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que
aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notiﬁque imediatamente o ﬁscal.
03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com
caneta esferográﬁca de tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra
correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta
esferográﬁca de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
Exemplo:

A

C D

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classiﬁcadas com as
letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar
uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
06 Somente depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova, o candidato poderá entregar seu
Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir
em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência
declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES faltando no máximo 30 (trinta)
minutos para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o
candidato entregará, obrigatoriamente, ao ﬁscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu
CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.
09 Reserve os 30 (trinta) minutos ﬁnais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as
marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine
o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto I
A proteção do meio ambiente e a garantia do
desenvolvimento econômico
O problema do modelo econômico tradicional é
o fato de não considerar o meio ambiente, baseandose apenas em ganhos com a produtividade e
ignorando que nenhuma atividade econômica será
viável se a natureza fornecedora dos recursos
materiais e energéticos estiver comprometida.
Contudo, o crescimento econômico não pode
sensatamente ser considerado um ﬁm em si mesmo,
tendo de estar relacionado sobretudo com a melhoria
da qualidade de vida e da própria vida, aﬁnal a vida é o
maior de todos os valores.
Por isso, Eros Roberto Grau aﬁrma que não
pode existir proteção constitucional à ordem
econômica que sacriﬁque o meio ambiente. Fez-se
necessária a criação de instrumentos capazes de
aliar o desenvolvimento econômico à defesa do meio
ambiente e à justiça social, o que implica na busca por
um desenvolvimento sustentável — modelo que
coaduna os aspectos ambiental, econômico e social e
que considera em seu planejamento tanto a
qualidade de vida das gerações presentes quanto a
das futuras.
De fato, a única porta de saída para a crise
ambiental é a economia, que deve ser rediscutida e
redesenhada no intuito de levar em consideração o
meio ambiente e suas complexas relações. A
despeito de uma ou outra análise pontual, o fato é que
por muito tempo a economia ignorou a ecologia,
como se esta não fosse esse o pano de fundo
daquela. Um bom exemplo disso é o Produto Interno
Bruto (PIB), que, além de ignorar a dimensão
ambiental, pode considerar a degradação como algo
positivo.
A busca por outros critérios de desenvolvimento
tem feito surgir outros referenciais de aferição, como
o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o qual
passou a ser utilizado pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo
Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) desde
1993. Cuida-se de uma avaliação do
desenvolvimento das sociedades a partir de critérios
mais amplos, o que envolveria a expectativa de vida
ao nascer, a educação e o PIB per capita, e não mais
a partir de uma ótica meramente econômica. Existe
também o Índice de Bem Estar Humano (IBEU), que
foi criado pelo INCT Observatório das Metrópoles
com o objetivo de ponderar os indicadores urbanos,
como mobilidade, meio ambiente, habitação, lazer,
prestação de serviços coletivos e infraestrutura em
grandes aglomerados urbanos, como no caso das
2

metrópoles brasileiras.
Por outro lado, o processo produtivo costuma
repassar à sociedade determinado ônus a que se
convencionou chamar de externalidades, a exemplo
da poluição atmosférica ou hídrica. Era como se o
empresário socializasse os prejuízos com a
coletividade, embora mantendo o viés capitalista com
relação aos lucros. Isso indica que é preciso uma
mudança de paradigma para que o sistema
econômico possa se tornar viável sob o ponto de vista
ecológico.
Talden Farias
Adaptado de: www.conjur.com.br/
Acesso em: 10/10/2019

1.

De acordo com o texto, a relação entre
desenvolvimento econômico e meio ambiente se
justiﬁca por:
A) a atividade econômica ser dependente dos
recursos provenientes da natureza
B) os estados produtores de bens industrializados
restringirem as relações capitalistas
C) a separação entre espaço urbano e a cultura rural
persistir nas diversas regiões do país
D) a obrigatoriedade estabelecida pelos organismos
internacionais de medir o desenvolvimento social

2. No

quinto parágrafo, a avaliação do autor a
respeito da postura do empresário entre socializar
prejuízos e obter lucros de determinadas atividades
aponta a existência de:
A)
B)
C)
D)

imposição
contradição
neutralidade
comparação

3. “A despeito de uma ou outra análise pontual, o
fato é que por muito tempo a economia ignorou a
ecologia, como se esta não fosse esse o pano de
fundo daquela” (3º parágrafo). O trecho destacado
está corretamente reformulado, mantendo o sentido
original, em:
A)
B)
C)
D)

Pelo fato de haver uma ou outra análise pontual
Tão logo houvesse uma ou outra análise pontual
Quando houver uma ou outra análise pontual
Ainda que haja uma ou outra análise pontual
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4. A palavra “saída” é acentuada pelo mesmo motivo
de:
A)
B)
C)
D)

8. João tinha k reais e resolveu distribuir parte desta
quantia para os seus três ﬁlhos da seguinte forma:

viés
amável
hídrica
prejuízos

O primeiro ﬁlho recebeu a metade do que João
possuía, menos um real.
 O segundo ﬁlho recebeu a metade do valor
dado ao primeiro, menos um real.
 O terceiro ﬁlho recebeu a metade do valor
dado ao segundo, menos um real.


RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Numa sacola há 90 moedas, sendo que n delas de
um real e as demais de cinquenta centavos. Se a
probabilidade de se retirar ao acaso uma moeda de
cinquenta centavos desta sacola é igual a 2/3, a soma
dos algarismos de n é igual a:
A)
B)
C)
D)

6
5
4
3

6. Considere a aﬁrmação:
Carlos é brasileiro e Vera não gosta de peixe.
A negação dessa proposição está corretamente
indicada na seguinte alternativa:
A)
B)
C)
D)

Carlos não é brasileiro ou Vera gosta de peixe.
Carlos não é brasileiro e Vera gosta de peixe.
Carlos é brasileiro ou Vera não gosta de peixe.
Carlos não gosta de peixe e Vera é brasileira.

7.

Considere os conjuntos A={1;2;3;4;5;6} e
B={3;4;5;6;7;8} e as 4 proposições abaixo:

A única proposição que possui valor lógico verdadeiro
é:
A)
B)
C)
D)

p
q
r
s

Se o valor recebido pelo terceiro ﬁlho foi de R$ 14,00,
ao ﬁnal da distribuição João ﬁcou exatamente com a
seguinte quantidade de reais:
A)
B)
C)
D)

16
18
20
24
LEGISLAÇÃO

9. Penny é estudante de Letras, com curso de
especialização em línguas latinas. Durante o curso de
graduação, participou de estágio remunerado no
município T pelo período de um ano. Já integrando os
quadros de servidores municipais, tem necessidade
de comprovar o período de estágio para ﬁns
proﬁssionais e previdenciários. De acordo com a
Lei Complementar nº 93/2003 de Cuiabá, a servidora
terá seu requerimento de certidão submetida à regra
de:
A)
B)
C)
D)

custeio
isenção
quitação
parcelamento

10.

Raj é aprovado em concurso público para
ingresso nos quadros de servidores municipais. De
acordo com a Lei Complementar nº 93/2003 de
Cuiabá, como condição para aquisição da
estabilidade, bem como para avaliação de
desempenho do servidor estável, deve ser
constituída comissão especial de avaliação de
desempenho composta por, no mínimo, três
servidores estáveis, sob a ﬁscalização da
Corregedoria Geral do Município, indicados pela
autoridade pública responsável pelo órgão ou
entidade, para a ﬁnalidade de aferir os critérios legais.
O referido processo poderá também ser ﬁscalizado
por:
A) controlador especial
B) especialista em auditoria
C) pessoa do povo
D) representante sindical
3
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Costuma-se dividir a teoria econômica, pois
apresenta objetivos e métodos de abordagem que
podem ser distintos, dependendo da área de
interesse, apesar de representar um mesmo corpo de
conhecimento. Pode-se dizer que é uma
característica da microeconomia:
A) abranger a determinação e o comportamento dos
agregados como P IB, consumo nacional,
investimento agregado, nível geral de preços
entre outros, visando delinear uma política
econômica
B) ter uma abordagem conjuntural, ou seja,
preocupa-se com resoluções de questões como
inﬂação e desemprego a curto prazo
C) estudar a determinação dos preços e quantidades
a serem aplicados nos mercados internos e
externos de um país
D) estudar o comportamento de consumidores e
produtores e o mercado no qual interagem

12. Considere a equação de demanda de mercado
de um bem de consumo X
qx = 120 – 2,4px + 3,5py + 14R
onde q x é quantidade demandada do bem de
consumo X, px é preço do bem de consumo X, py é
preço do bem de consumo Y e R é renda do
consumidor. Pode-se aﬁrmar que o bem de consumo
Y em relação ao bem de consumo X é classiﬁcado
como:
A) substituto e isso é indicado pelo sinal positivo do
coeﬁciente de py (+3,5)
B) complementar e isso é indicado pelo sinal
negativo do coeﬁciente de px (-2,4)
C) complementar e isso é indicado pelo sinal positivo
do coeﬁciente de py (+3,5)
D) concorrente e isso é indicado pelo sinal negativo
do coeﬁciente de px (-2,4)
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13. A forma como o governo atua sobre a
capacidade produtiva e despesas planejadas,
visando a operação da economia em pleno emprego,
com distribuição justa de renda e baixas taxas de
inﬂação, depende da sua política macroeconômica.
Nesse contexto, a política ﬁscal se diferencia da
política monetária essencialmente devido à política:
A) monetária tratar dos recursos totais arrecadados
e dos gastos do governo, enquanto a política
ﬁscal trata das taxas de juros, quantidade de
moeda e de crédito
B) ﬁscal se preocupar em estimular ou desestimular
as despesas de investimento e de consumo, por
parte das empresas públicas, as taxas de juros e a
disponibilidade de crédito, enquanto a política
monetária funciona diretamente sobre as rendas
por meio da tributação e dos gastos públicos
C) monetária procurar estimular ou desestimular as
despesas de investimento e de consumo, por
parte das empresas públicas, inﬂuenciando as
taxas de juros e a disponibilidade de crédito,
enquanto a política ﬁscal funciona diretamente
sobre as rendas mediante a tributação e os gastos
públicos
D) ﬁscal tratar dos recursos totais arrecadados via
tributos e dos gastos do governo, enquanto a
política monetária atua sobre as taxas de juros, a
quantidade de moeda e de crédito

14. A administração cientíﬁca aborda os métodos de
trabalho no século X X , atentando para os
movimentos necessários à realização de dada tarefa
e o tempo padrão necessário para sua realização,
possibilitando a especialização do operário e o
reagrupamento de movimentos, operações, cargos e
tarefas que constituem a Organização Racional do
Trabalho (ORT). Dentre os aspectos da ORT,
pode-se destacar:
A) a ﬂexibilização dos métodos de trabalho, de
acordo com as aptidões do operário
B) a supervisão geral, evitando observações por
funções e áreas
C) o estudo da fadiga humana, visando a diminuição
de esforços musculares
D) a realização do trabalho, de forma abrangente,
evitando a realização padronizada do trabalho
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15. Em qualquer organização, todas as atividades
têm sua origem no planejamento. Esse planejamento
é oriundo de todos os níveis de gerência da
organização. O planejamento tático é
responsabilidade do nível da administração referente
à:

conhecer e medir a contribuição dos indivíduos para a
instituição. Para tanto, compara os resultados
apresentados com o que se espera do funcionário.
Nesse processo, é imprescindível que:

A)
B)
C)
D)

A) os resultados esperados pela cheﬁa sejam
sigilosos
B) a avaliação ocorra mensalmente para aumentar e
adequar à formação
C) os funcionários atuem individualmente
D) o feedback seja fornecido pela cheﬁa

alta gerência
gerência intermediária
gerência de linha
gerência operacional

16.

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
estabelece normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços,
compras, alienações e locações no âmbito dos
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. Segundo essa lei, é vedado aos
agentes públicos:

18. A avaliação de desempenho nas empresas visa

19. O gestor de RH deve manter contato com os
outros gestores da organização, ajudando-os na
identiﬁcação das necessidades de treinamento de
pessoal, visando a melhoria de desempenho. Pode
ser indicada a capacitação de pessoas em casos
como:

A) participar de contratos e licitações referentes à
publicidade
B) incluir cláusulas que restrinjam o caráter
competitivo aos atos de contratação
C) garantir o princípio da isonomia na seleção da
proposta mais vantajosa
D) em igualdade de condições, como critério de
desempate, dar preferência aos bens e serviços
nacionais

A)
B)
C)
D)

17. A Lei nº 10.520, de 17de julho de 2002, versa
sobre a aquisição de bens e serviços comuns,
determinando que poderá ser adotada a licitação na
modalidade de pregão.-A-fase externa do pregão
será iniciada com a convocação dos interessados e
observará, em relação ao prazo ﬁxado para a
apresentação das propostas e contado a partir da
publicação do aviso, que esse prazo não deve ser
inferior a:

A) Bacen – Banco Central do Brasil
B) CMN – Conselho Monetário Nacional
C) BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social
D) CVM – Comissão de Valores Mobiliários

A)
B)
C)
D)

aposentadoria de funcionários
quadro de negócios estável e permanente
produtos e serviços tradicionais da empresa
manutenção do mesmo quadro de funcionários

20. No Sistema Financeiro Nacional, o órgão
normativo, cujas competências englobam regular as
condições de constituição, funcionamento e
ﬁscalização das instituições ﬁnanceiras é o:

30 (trinta) dias úteis
14 (quatorze) dias úteis
8 (oito) dias úteis
7 (sete) dias úteis
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