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� Esta prova contém o texto de apoio e a proposta de redação, além de um total de 30 
questões de múltipla escolha, sendo, 05 questões de língua portuguesa, 05 questões de 
informática e 20 questões de conhecimento específico. Confira antes de iniciar a prova. 
 

� Esta prova terá, no máximo, 3 horas de duração, incluindo o tempo destinado a transcrição de 
suas respostas. 

 
� Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para o seu “Cartão Resposta”, 

preenchendo todo o campo, utilizando-se de caneta esferográfica azul ou preta. 
 

� Não serão computadas questões não assinaladas, que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura e cartões resposta sem a assinatura do candidato. 

 
� A interpretação das questões faz parte da prova. 

 
� Após entregar o caderno de prova e o cartão resposta, o candidato não poderá permanecer 

nos corredores, nem mesmo utilizar os banheiros. 
 

� Os dois últimos candidatos deverão sair juntos e assinar a Ata de Aplicação de Provas. 
 

� Não será permitido sair levando o caderno de provas, devendo o candidato assiná-lo no 
campo abaixo. 

 
� Boa sorte! 

 
 

 
Assinatura do Candidato:__________________________________________________________ 
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TEXTO DE APOIO: 
 
 
“Em 2022, Brasil será um país de alfabetizados – e nada mais 
 
Um novo mapeamento da educação no Brasil comprova que uma porcentagem ínfima de jovens 
conclui os estudos do ensino básico com os conhecimentos adequados em língua portuguesa e 
matemática. Tomando como base dados de 2013 divulgados pelo Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb) no ano passado, o movimento civil e apartidário Todos Pela Educação, que 
traçou metas para a melhoria do ensino no país até 2022, aponta que somente 9,3% dos estudantes 
brasileiros se formaram no Ensino Médio com aprendizado adequado em matemática no período 
focado pelo estudo. O índice é superior para língua portuguesa (27,2%), mas não deixa de ser 
preocupante. Em 2011, por exemplo, os números eram de 10,3% e 29,2%, respectivamente. Se 
mantida esta tendência, o país continuará a ter no futuro jovens com níveis de compreensão e 
raciocínio lógico irrisórios para o ingresso numa boa universidade ou para o exercício pleno de uma 
profissão.” 
 
(Revista Veja on line disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/em-2022-brasil-sera-um-pais-de-
alfabetizados-e-nada-mais) Publicado em 02.07.2015 
 
 
 
 
 
 

Proposta de Redação: 
 
 
 

Com base no texto acima, redija um texto dissertativo argumentativo com no mínimo 20 e no máximo 
30 linhas quanto à questão EDUCACIONAL NO BRASIL . 
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O Caracol e a Pitanga 
 
Há dois dias o caracol galgava lentamente o 
tronco da pitangueira, subindo e parando, 
parando e subindo. Quarenta e oito horas de 
esforço tranquilo, de caminhar quase filosófico. 
De repente, enquanto ele fazia mais um 
movimento para avançar, desceu pelo tronco, 
apressadamente, no seu passo fustigado e ágil, 
uma formiga-maluca, dessas que vão e vêm 
mais rápidas que coelho em desenho 
animado.    
 
Parou um instantinho, olhou zombeteira o 
caracol e disse: "Volta, volta, velho! Que é que 
você vai fazer lá em cima? Não é tempo de 
pitanga". "Vou indo, vou indo"- respondeu 
calmamente o caracol. - "quando eu chegar lá 
em cima vai ser tempo de pitanga".   
 
MORAL: NO BRASIL NÃO HÁ PRESSA! 
 
1. "quando eu chegar lá em cima vai ser 
tempo de pitanga".  Segundo a afirmação 
acima:  
 
a) O caracol irá obedecer à formiga e parará; 
b) O caracol pode alcançar as pitangas se a 
formiga o ajudar; 
c) A formiga imagina que o caracol nunca 
chegará ao topo da árvore; 
d) É inviável para a formiga andar em 
velocidade semelhante ao caracol; o que gera 
o desentendimento entre ambos; 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
2. "As crianças órfãs devem ser melhor 
cuidadas." Nesta oração o tipo de sujeito é: 
 
a) Composto 
b) Indeterminado  
c) Oculto  
d) Oração sem sujeito 
e) Nenhuma das alternativas 
 
3. Indique a alternativa que contenha o 
verbo "querer" conjugado na 3ª pessoa do 

singular do futuro do presente (indicativo). 
 
a) Amanhã eu quero ver os cadernos 
b) Amanhã ela quer ver os cadernos 
c) Amanhã nós queremos ver os cadernos 
d) Amanhã você quer ver os cadernos 
e) Nenhuma das alternativas 
 
4. Marque a opção em que há erro na 
identificação da classe da palavra 
destacada.  
 
a) Júlia é uma executiva SEM parâmetros. – 
Preposição;  
b) Ricardo odeia que lhe digam O que é certo. 
– Pronome;  
c) Em tempos de mudança de ERA, é preciso 
estar atento. – Substantivo;  
d) Os homens assistem com PERPLEXIDADE 
à revolução hormonal. – Adjetivo; 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
5. No ______ da pianista ______ havia 
muitas pessoas, pois era uma ______ 
beneficente .  
 
a) Conserto - eminente – sessão;  
b) Concerto - eminente – sessão;  
c) Conserto - iminente – seção;  
d) Concerto - iminente – seção;  
e) Nenhuma das alternativas. 
 
6.  Qual o procedimento correto para excluir 
um único arquivo permanentemente e de 
modo a liberar espaço no computador?  
 
a) Selecionando o arquivo com o botão 
esquerdo do mouse e pressionando ALT+F4 . 
b) Selecionando o arquivo com o botão direito 
do mouse e clicando em Recortar. 
c) Selecionando e arrastando o arquivo para a 
Lixeira. 
d) Selecionando o arquivo com o botão 
esquerdo do mouse e pressionando 
Shift+Delete . 
e) Selecionando o arquivo com o botão direito 
do mouse e clicando em Excluir. 



 

RONDÔNIA 
Governo do Estado 

EXAME DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO – SEPOG e SEARH 

 

7. Assinale a alternativa que contém as 
fórmulas utilizadas nas células “A5” e “B5” 
da planilha abaixo? 
 

 
 

a) MÉDIA(A1:A4) , B1^(1/2)*B4 
b) SOMA(A1:A4)/4 ,  $B$1^(1/2)*B4 
c) =MÉDIA(A1:A4) , =$B$1^(1/2)*B4 
d) =MÉDIA(A1:A4) , =SOMA(B1:B4) ^(1/2)*B4 
e) = MÉDIA(A1:A4) , = (B1:B4)*B4 
 
8. Considere as afirmativas: 
 
I. Para localizar uma palavra em uma página 
aberta no Internet Explorer, após “clicar” com o 
mouse dentro da página e pressiona as teclas 
Ctrl+F.  
II. São exemplo de navegadores web: Mozilla 
Firefox,Google Chrome, Internet Explore, 
Safari, Opera, Netscape Browser.  

III. Sempre que um usuário clicar no botão 
Atualizar (F5) na janela do MS Internet Explorer 
será carregada a página inicial.  
 
Em relação à navegadores web, somente 
esta correto a alternativa: 
 
a) I, II e III 
b) Apenas I e II 
c) Apenas I e III 
d) Apenas II 
e) Nenhuma das alternativas 
 
9. Qual atalho no teclado, em sua respectiva 
ordem, é utilizado para copiar, recortar e 
colar um arquivo? 
 
a) Ctrl+X, Ctrl+D e Ctrl+V 
b) Ctrl+I, Ctrl+C e Ctrl+B 
c) Ctrl+X, Ctrl+R e Ctrl+C 

d) Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl+V 
e) Ctrl+A, Ctrl+B e Ctrl+V 
 
10. Em sua respectiva ordem, qual a 
extensão de um:  
 
I - Arquivo do Word. 
II - Arquivo do Excel 
  
a) I - .doc, II - .xls 
b) I - .doc, II - .ppt 
c) I - .word, II - .xml 
d) I - .txt, II - .xls  
e) I - .xls, II - .doc 
 
11. Uma situação de economia onde sejam 
aproveitadas todas as oportunidades de 
melhorar a situação de alguém sem piorar a 
de outrem e que os recursos são utilizados 
da melhor maneira possível para o alcance 
dos objetivos da sociedade, caracteriza uma 
economia:  
 
a) Equitativa 
b) Mercado 
c) Trade-off 
d) Eficiente 
e) Equilíbrio 
 
12. Assinale o autor que  definiu o conceito 
de mão invisível, e disse que a mesma parte 
do princípio de que a economia sempre 
tende a entrar em equilíbrio, seguindo a lei 
de oferta e demanda, quando um bem tem o 
preço elevado demais, a demanda por este 
bem caí, chegando a um novo equilíbrio, 
explicava isso, dizendo metaforicamente 
que existia uma mão invisível atuando no 
mercado que sempre o levava a seguir a Lei 
de oferta e demanda e voltar ao equilíbrio. 
 
a) François Quenay 
b) Thomas Robert Malthus 
c) Adam Smith 
d) David Ricardo 
e) Jaques Turgot 
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13. A condição ceteris paribus é muito 
usada na economia (mas não só), em razão 
da complexidade da análise onde existe um 
número indeterminado de variáveis de 
influência remota que podem, 
eventualmente, desconectar a observação 
do resultado. Pelo que existe a necessidade 
de reduzir o número de variáveis dentro de 
todo o conjunto daquelas que são 
suscetíveis de exercer influência 
permanente ou esporádica sobre o 
fenômeno, para que este possa ser 
explicado. Uma predição ou constatação 
acerca da influência ou conexão esporádica 
ou permanente entre dois fenômenos é 
considerada coeteris paribus quando outras 
variáveis exógenas (externas) que poderiam 
cancelar o relacionamento entre o 
antecedente e o consequente são tidas 
como tendo influência remota para 
explicação do comportamento do fenômeno 
em análise e cuja variação é 
desconsiderada, sendo assim 
compreendidas como constantes. 
Considerando as premissas do trecho 
acima a expressão coeteris paribus 
significa: 
 
a) Todas as variáveis são constantes 
b) “Todo o mais é constante” ou “mantidas 
inalteradas todas as outras coisas”  
c)  “mantidas as alterações das variáveis” 
d)  “quando se desconsidera a variação’’ 
e) ‘’refere-se somente as variáveis internas”  
 
14. Assinale a alternativa em que a 
descrição não está adequada ao raciocínio 
dos problemas fundamentais da economia: 
 
a) O que produzir – Análise probabilística da 
necessidade humana e dos recursos escassos 
disponíveis; 
b) Em que quantidade – Análise do 
comportamento do mercado (Tendência) 
c) Como produzir (Processo de produção) – 
Concorrência de tecnologia: Tecnologia 
avançada x tecnologia precária; 

d) Para quem produzir – O preço como fator 
de exclusão,  oferta x demanda. 
e) Fatores de produção – Matérias – primas,  
bens de capitais tangíveis, Mão de Obra 
qualificada (Especializada) ,  Tecnologia.   

 
15. Para que tenhamos a produção de bens, 
é necessário que se tenha o uso de certo 
conjunto de recursos, que também 
chamamos de fatores de produção,  que 
podem ser classificados em três grandes 
grupos,  quais sejam: 
 
a) Terra, trabalho e capital 
b) Terra, trabalho e produto 
c) Trabalho, capital e produto 
d) Capital, produto e Terra 
e) Produto, trabalho e capital  

 
16. Assinale fazendo alinhamento de 
raciocínio marcando: 
 
1 – Desenvolvimento econômico 
2 – Crescimento Econômico 
 
(    ) Processo pelo qual ocorre uma variação 
positiva das variáveis quantitativas 
(     ) Aumento da capacidade produtiva de uma 
economia medida por variáveis como PIB e 
PNB. 
(  ) IDH, Índice de pobreza humana e 
Coeficiente de Gini.   
 
a) 1 – 1 – 1 
b) 2 – 2 – 2 
c) 1 – 2 – 1 
d) 2 – 1 – 1 
e) 2 – 1 - 2 
 
17. Uma Associação comercial de vários 
países, entre os quais são extintas todas as 
tarifas e cotas de importação, subsídios de 
exportação e outras medidas 
governamentais semelhantes,  em que cada 
país,  entretanto, continue livre para 
determinar as formas de comércio com as 
demais nações dar-se o nome de: 
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a) Faixa de fronteira 
b) Área do dólar 
c) Área de livre comércio 
d) MERCOSUL 
e) CEPAL 
 
18. O Termo Economia origina-se das 
palavras gregas correspondentes a “oikos” 
e “nomos” que correspondem 
respectivamente a: 
 
a) Casa e normas 
b) Comércio e normas 
c) Casa e nomes 
d) Comércio e nomes 
e) Recursos e normas 
 
19. Fazendo análise da balança comercial 
de Rondônia divulgada no ano de 2014 
verificamos que o produto mais vendido é a 
nossa carne, podemos afirmar que nossos 
maiores compradores na BC do estado são: 
 
a) Hong Kong, Egito, Venezuela e Rússia 
b) Suíça,  Suécia, Africa do Sul e Madagascar 
c) Venezuela, Perú, Bolívia e Argentina 
d) Hong Kong, Bolívia, Argentina e Suécia 
e) Perú, Egito, Rússia e Madagascar 
 
20. Considere os conceitos a seguir e 
relacione se estão certos ou errados: 
 
A INOVAÇÃO  é a Introdução de novos 
produtos ou serviços, ou de novas técnicas 
para sua produção, ou funcionamento. Pode 
consistir na aplicação prática de uma invenção, 
devidamente desenvolvida (como o transistor),  
ou as novas formas de marketing, vendas, 
publicidade, distribuição etc. que resultem em 
custos menores e/ou faturamentos maiores. 
Além do grande impacto que podem produzir 
na própria vida social, as inovações têm um 
importante papel de estímulo à atividade 
econômica, na medida em que implicam novos 
investimentos. INPC — Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor. 

 
A INDIVISIBILIDADE  é a característica de um 
fator de produção cuja utilização não pode ser 
efetivada abaixo de um determinado nível ou 
número de unidades. Se, por exemplo, uma 
máquina ou equipamento tiver um nível mínimo 
de produção superior ao que pode ser 
absorvido pelo mercado consumidor, a 
indivisibilidade (técnica) deste fator pode 
significar a existência de capacidade ociosa, 
elevação de custos ou, no limite, a não-
realização de um investimento para a produção 
de um produto que enfrenta estas dificuldades. 
Por outro lado, a existência desta 
indivisibilidade pode estimular a empresa a 
conquistar novos mercados e, assim, operar 
com uma máquina a plena capacidade. 
 
O INCENTIVO FISCAL é o subsídio concedido 
pelo governo, na forma de renúncia de parte de 
sua receita com impostos, em troca do 
investimento em operações ou atividades por 
ele estimuladas. Os incentivos podem ser 
diretos ou indiretos. Quando concedidos na 
forma de isenção do pagamento de um imposto 
direto, como o imposto sobre a renda, 
beneficiam o contribuinte; no caso de um 
imposto indireto, tendem a diminuir o preço da 
mercadoria produzida pela empresa que 
recebe a isenção, beneficiando também o 
consumidor. 
 
a) C – E – C 
b) E – C – C 
c) C – C – E 
d) E – C – E 
e) C – C - C  
 
21. A concepção relacionada com a 
seguinte hipótese: se existir a possibilidade 
de que um item de um equipamento seja 
montado ou reparado de forma errada, 
então alguém, em algum lugar e em 
determinado momento, agirá exatamente 
assim. Às vezes esta “lei” é apresentada da 
seguinte forma: “Se alguma coisa puder dar 
errado, ela dará errado, e, portanto, um 
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equipamento deverá ser produzido à prova 
de tolos”. Esta afirmação trata da chamada: 
 
a) LEI DE OKUN 
b) LEI DAY 
c) LEI DE MURPHY 
d) LEI ANTITRUSTE 
e) LEI DE SAY 

 
22. A situação de uma atividade produtiva 
em que, por razões técnicas, é inviável a 
existência de mais de um produtor, dada a 
insuperável vantagem em termos de custos 
de produção do produtor já existente. A 
distribuição de água ou de eletricidade em 
uma cidade são exemplos disso: dada a 
necessidade de uma rede extensa de canos 
ou de cabos, seria impraticável a entrada de 
novos fornecedores. O fornecimento de 
bens ou serviços que têm essa 
característica em geral é feito por entidade 
estatal, ou é regulado pelo estado. Uma 
economia nesta situação tem um tipo de 
mercado de: 
 
a) Oligopólio 
b) Concorrência perfeita 
c) Concorrência imperfeita 
d) Monopólio 
e) Cartel 
 
23. Em Organização Industrial, a 
possibilidade de uma firma manter seu 
preço acima do nível competitivo, obtendo 
lucros superiores aos normais, sem que 
isso atraia novas empresas (o que ampliaria 
a oferta e, consequentemente, reduziria os 
lucros), está ligada à existência de barreiras 
à entrada no mercado em que ela opera. O 
fator que NÃO caracteriza uma barreira à 
entrada é: 
 
a) A necessidade de elevados investimentos 
iniciais. 
b) A existência de plena mobilidade de fatores 
de produção. 
c) A preferência dos consumidores por marcas 

já estabelecidas. 
d) A economia de escala de produção e 
distribuição (necessidade de grande 
capacidade produtiva e distributiva). 
e) Posse da patente do método de produção. 

 
24. A expressão “marginal” é um termo 
chave em economia e é sempre utilizado no 
sentido de: 
 
a) Adicional 
b) Trabalho 
c) Produto 
d) Utilidade ordinal 
e) Decréscimo 
 

25. Assinale o produto com maior 
participação na balança comercial do 
estado de Rondônia no ano de 2014. 

 
a) Soja 
b) Estanho 
c) Madeira 
d) Milho 
e) Carne  

 
26. Marque a alternativa que não configura 
um elemento determinante da oferta: 
 
a) O preço do próprio bem 
b) Tecnologia 
c) Preço dos fatores de produção 
d) Preço dos bens relacionados 
e) Consumo 
 
27. Dentre os Municípios de Rondônia, 
podemos afirmar que o mais importante PIB 
e retorno para os Estado é o Município de: 
 
a) Vilhena 
b) Ji Paraná 
c) Ariquemes 
d) Cacoal 
e) Porto Velho 

 
28. Dentre os diversos setores de 
economia, existe um com característica de 
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ser o laboratório para melhor estudar o 
impacto da variação da oferta e da procura, 
por ser perfeitamente concorrencial.  Esse 
setor é vital na economia de muitos países, 
inclusive na economia de nosso estado de 
Rondônia, assinale o setor correspondente. 
 
a) Setor da indústria 
b) Setor agrícola 
c) Automação 
d) Serviços 
e) Comércio 
 
29. A política que define o orçamento e 
seus componentes, os gastos públicos e 
impostos como variáveis de controle para 
garantir e manter a estabilidade econômica, 
amortecendo as flutuações dos ciclos 
econômicos e ajudando a manter uma 
economia crescente, o pleno emprego e 
a inflação baixa. 
 
a) Política Monetária 
b) Política cambial 
c) Política econômica 
d) Política fiscal 
e) Política de preços 
 
30. De acordo com os conceitos da 
microeconomia, resolva o seguinte 
raciocínio: 
 
I – Bem Público             (    ) automóvel 
II – Bem substituto        (    ) vacina contra febre 
III – Bem durável           (    ) margarina  
IV – Bem Sucedâneo    (    ) sapato e tênis 
  
a) 3, 1, 2, 4 
b) 3, 1, 4, 3 
c) 2, 3, 4, 1 
d) 3, 2, 4, 1 
e) 1, 4, 2, 3 
 


