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PROCESSO SELETIVO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA PÚBLICA 
 

Mestrado e Doutorado Profissional – Turma de 2020 

 
 
 

CADERNO DE PROVA 

 
INSTRUÇÕES 

 

1) O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas elaboradas, estritamente, a partir das 
referências dispostas no item 10 da subseção V.1. do Edital. 

2) A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

3) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas 
aos fiscais. 

4) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização. 

5) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação. 

6) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

7) A folha de respostas, devidamente identificada, deve ser entregue para o fiscal. 

8) O caderno de prova NÃO poderá ser levado pelo candidato, e também deve estar identificado. 

9) Ao receber sua folha de respostas, proceda da seguinte forma: 

a) Preencha totalmente o espaço correspondente à resposta que considera correta. O preenchimento 
deve ser obrigatoriamente feito com caneta esferográfica tinta azul-escuro ou preta. 

b) A marcação de mais de uma alternativa ou o preenchimento diferente do estabelecido no item 9.a 
anulará a resposta da questão. 

c) Não amasse e nem dobre a folha de resposta. 

 
 
 
 

 

 
CANDIDATO: 
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1) A seguinte frase, citada por Porto e Martinez-Alier (2007), “os preços de mercado são os 
meios através dos quais os centros dos sistemas mundiais extraem exergia das periferias”, 
sintetiza a contribuição da economia ecológica para uma tese dos autores. A este respeito, 
é correto afirmar que:  
a) A exergia é parte da energia, materiais e trabalho que não podem ser conservados no 

processo produtivo, e esta perda não é contabilizada nos preços de mercado dos produtos 
baseados em recursos naturais exportados pelos países periféricos do sistema econômico 
mundial. 

b) A deturpação na formação dos preços de mercado dos produtos baseados em recursos 
naturais decorre exclusivamente dos problemas intergeracionais, isto é, da tendência de 
desprezar os impactos às gerações futuras na análise econômica. 

c) A exergia refere-se às imperfeições de mercado nas economias periféricas, ocasionadas 
por três fatores principais: existência de monopólio ou monopsônio, ausência de contabi-
lização dos custos sociais e ambientais aos custos do produto, e problemas intergeracio-
nais no cálculo econômico. 

d) A frase destacada sintetiza a necessidade de criação de indicadores de 
(in)sustentabilidade dos modelos de desenvolvimento econômico, um problema de parti-
cular interesse da chamada economia neoclássica. 

e) O trecho destacado ilustra como a responsabilidade pela sustentabilidade ambiental é ex-
clusiva dos países exportadores de produtos baseados em recursos naturais. 

 
2) Sobre o texto Evolução das Aglomerações produtivas da indústria de alimentos e bebidas na 

Região Sul é correto afirmar:  
I. A indústria de alimentos e bebidas historicamente apresentou papel fundamental para a 
economia brasileira, principalmente no início da industrialização do país.  
II. Apesar da indústria de alimentos e bebidas brasileira apresentar importância no contexto 
nacional ela é pouco significante quando colocada na perspectiva do comércio exterior, pois 
não há nenhum produto exportado pelo Brasil nesse segmento industrial que seja relevante.  
III. Apesar da grande relevância ao nível nacional o segmento industrial de alimentos e bebi-
das é de baixa importância na região Sul do país.  
IV. O Paraná concentra mais de 60% da produção industrial de alimentos e bebidas da Região 
Sul.  
 
Consideram-se como verdadeiras: 
a) Apenas a alternativa I.  
b) Alternativas II e III.  
c) Apenas a alternativa IV 
d) Alternativas III e IV 
e) Apenas a alternativa III.  

 
3) Sobre a sociedade do consentimento é correto afirmar:  
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a) Na sociedade do consentimento, as políticas de privacidade tornaram-se o principal ins-
trumento de usurpação da privacidade. 

b) Na sociedade do consentimento, o direito de uso traz consigo a contrapartida do custo fi-
nanceiro do consentimento explícito. 

c) Na sociedade do consentimento, as políticas de privacidade existem e são desnecessárias 
para garantir os direitos fundamentais 

d) Na sociedade do consentimento, quanto mais se é chamado a consentir, menos os direi-
tos são convertidos e transacionados pela concessão de quase todos os direitos privados. 

e) Na sociedade do consentimento, não consentir significa quase sempre ser desejado e so-
cialmente valorizado “poder de compartilhar” no incontornável dever de compartilhar. 

 
4) Segundo Cardoso et al (2017) a eleição de Lula em 2002, abriu novas possibilidades para a 

institucionalização de uma política habitacional. As medidas propostas pelo então Projeto 
Moradia foram:  
I. Criação do Sistema Nacional de Habitação, formado pelos três entes da federação que atua-
riam sob a coordenação de um novo ministério. 
II. Gestão democrática da política habitacional e urbana a partir da criação dos conselhos que 
deveriam definir as diretrizes e realizar a alocação de recursos nos três níveis de governo. 
III. Aprovação do projeto de instituição do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social a 
ser gerido por um conselho com participação popular. 
IV. Articulação da política habitacional com a política de controle e recuperação da valorização 
fundiária e imobiliária. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Somente as afirmações II e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmações I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmações II, III e IV estão corretas. 
d) Somente a afirmação I, II e III estão corretas. 
e) Todas as afirmações estão corretas. 

 
5) O trabalho Evolução das Aglomerações produtivas da indústria de alimentos e bebidas na 

Região Sul chega a algumas conclusões, entre elas:  
I. Há uma reorientação, no final do período analisado, dos clusters de alimentos e bebidas na 
região sul, com aumento da concentração desses no estado do Paraná.  
II. Os autores apontam que o aumento de clusters de empresas de alimentos e bebidas está 
associado à especialização em dois grupos de atividades industriais:  Fabricação de produtos 
de Milho e Fabricação de produtos de Soja.   
III. O trabalho aponta que há uma especialização de Alimentos e bebidas na região metropoli-
tana de Curitiba.  
IV. O maior número de empregos no segmento de Alimentos e Bebidas no estado do Paraná 
está na mesorregião do extremo oeste do estado.  
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Consideram-se como verdadeiras: 
a) Apenas a alternativa I.  
b) Alternativas I e II.  
c) Apenas a alternativa III 
d) Alternativas III e IV. 
e) Apenas IV.  

 
6) Baseado em Medeiros (2019), a estratégia industrialista contou, nos casos bem-sucedidos, 

com dois processos essenciais: mercados em expansão e Estados Desenvolvimentistas com 
forte poder político. 
Porque. 
A extensão de mercado é essencial para a diversificação produtiva e o seu ritmo de expan-
são é o principal determinante da taxa de investimento privado; e os estados desenvolvi-
mentistas impulsionados por coerção política promoveram a criação de amplas capacita-
ções tecnológicas, que transcenderam setores específicos gerando capacitações sociais ou 
sistemas nacionais de inovação.  
 
Sobre estas duas afirmativas, é correto afirmar que: 
a) As duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si. 
b) As duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 
c) A primeira é uma afirmativa falsa e a segunda verdadeira. 
d) A primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda falsa. 
e) As duas afirmativas são falsas. 

 
7) Sobre o consentimento informado nas pesquisas das Ciências Sociais, é correto afirmar:  

a) As questões éticas nas Ciências Sociais não exigem um enquadramento próprio e amplo e 
se  esgotam nos protocolos de consentimento e de garantia da confidencialidade. 

b) Existe a necessidade de garantir o anonimato e se precaver danos à privacidade ou confi-
dencialidade dos dados do pesquisador. 

c) Ainda que tenha obtido o consentimento para usar o nome real de pessoas ou institui-
ções, sendo esse aspecto fundamental para caracterizar o objeto ou o fenômeno aborda-
do, o pesquisador deve anonimizar a sua informação. 

d) A confidencialidade obriga ainda a um cuidado acrescido sempre que são recolhidos da-
dos reservados. 

e) O nível de intrusão pode ameaçar o direito das pessoas à sua privacidade. 
 

8) O trabalho Evolução das Aglomerações produtivas da indústria de alimentos e bebidas na 
Região Sul apresenta no referencial algumas teorias que tentam explicar as aglomerações 
produtivas e o desenvolvimento local. Dentre elas as que estão explícitas no texto são:   
I. A ideia que as empresas escolhem a localização baseada no custo de transporte.  
II. A ideia de que a aglomeração pode ser indutora de industrialização.  
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III. A ideia de que as universidades locais é que seriam as indutoras do crescimento dada sua 
capacidade inovativa.  
IV. A ideia do Capital social construídos nessas regiões é que promovem o crescimento eco-
nômico dada as relações de confiança que se estabelecem ao nível local.  

 
Consideram-se como verdadeiras: 
a) Apenas a alternativa I.  
b) Alternativas I e II.  
c) Apenas a alternativa III 
d) Alternativas I e III. 
e) Alternativa I e IV.  

 
9) Os autores Cardoso et al (2017) questionam a sustentabilidade do modelo de política im-

plementado pelo PMCMV assim como pelos impactos gerados sobre a estruturação das ci-
dades brasileiras. Os principais argumentos apontados pelos autores são:  
I. PMCMV se estrutura sobre um modelo de mercantilização do bem a partir da transferência 
(ou aquisição) da propriedade do bem. Ao ser transferido, o bem pode ser capitalizado mone-
tariamente, o que implica no desvio em relação aos objetivos sociais do programa. 
II. Uma política dotada de amplos recursos de subsídios e financiamentos direcionados tem 
como consequência imediata um aquecimento do mercado e uma tendência à elevação dos 
preços da terra, cuja oferta tem pouca elasticidade em relação a demanda. 
III. O aumento dos insumos para produção gera um crescimento dos custos de produção sig-
nificativamente superior à valorização média de outros bens e à inflação.  
IV. Não houve adoção de medidas de controle da valorização e da especulação com a terra. Is-
so fez com que a cada edição do PMCMV se fizessem reajustes dos valores do teto de produ-
ção, implicando em um crescimento dos gastos públicos. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Somente as afirmações II e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmações I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmações II, III e IV estão corretas. 
d) Somente a afirmação I, II e III estão corretas. 
e) Todas as afirmações estão corretas. 

 
10)  Sobre Investimento Direto Estrangeiro (IDE) e Cadeias Globais de Valor (CGV) Medeiros 

(2019) afirma que:  
a) O IDE é o controle sobre ativos tangíveis que permite as empresas transnacionais (ETNs) 

se apropriarem das rendas derivadas do progresso técnico. 
b) Nos anos 1980, duas grandes mudanças ocorreram: o boom e a difusão das TICs e a aber-

tura comercial, financeira e de investimentos nos países em desenvolvimento. 
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c) A redução dos custos de transporte de bens e de informação proporcionada pela TIC neu-
tralizou os custos associados à distância geográfica e às vantagens da proximidade dos 
centros de consumo e dos clusters produtivos.  

d) A ampliação da divisão de tarefas na produção de bens e serviços e, consequentemente, o 
comércio de produtos intermediários em CGV resultou na ampliação do IDE tanto para os 
setores de serviço e comercial quanto para o industrial.  

e) Ao longo dos anos 1960 e 1970, com exceção da busca por recursos naturais estratégicos, 
o principal fluxo de IDE voltado aos países em desenvolvimento na indústria de transfor-
mação destinava-se à busca de mercado. 

 
11) Para Brandão (2019), os anos 1990 para o Brasil foram marcados por:  

I. Dinamismo econômico 
II. Diminuição dos desníveis socioeconômicos entre as regiões brasileiras  
III. Perda da qualidade sistêmica e orgânica da atuação do Estado.  
 
Assinale a opção que encontra a sequência de afirmações falsas (F) e verdadeiras (V). 
a) F, V, V. 
b) F, F, V. 
c) V, F, F. 
d) V, V, F. 
e) V, V, V. 

 
12) Sobre as questões éticas nas Ciências Sociais é incorreto afirmar que:  

a) Uma preocupação relevante que se pode destacar e que tem particularmente a ver com o 
desenvolvimento de trabalhos de pesquisa é a dos protocolos de consentimento. 

b) Nem sempre é fácil compaginar o respeito dos princípios éticos, mantendo devidamente 
informados os indivíduos que são objetos de pesquisa e a necessidade de concretizar o 
trabalho em tempo útil e em observação rigorosa dos procedimentos metodológicos a 
que as Ciências Sociais recorrem. 

c) O consentimento, designadamente na prática profissional de quem atua no campo das Ci-
ências Sociais, deve compreender o direito de informação, o direito de acesso, o direito de 
retificação e eliminação, mas não o direito de oposição. 

d) O consentimento informado significa os participantes devem recebem informação sufici-
entemente detalhada sobre a pesquisa em que estão a participar, de modo a poderem 
tomar uma decisão voluntária, informada e racional em relação a participar ou não parti-
cipar desta. 

e) Ainda que se possa usar um modelo de protocolo de consentimento informado, esse terá 
sempre de se adaptar à realidade concreta. 

 
Leia com atenção o trecho a seguir e responda as questões  13 e 14. 
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O Brasil enquanto Estado Democrático de Direito, Republicano e Federativo é formado pela União 
e pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, todos autônomos (...). Não obstante tal forma-
ção e autonomia, nos termos dos artigos 18  e 241 da Constituição Federal (...). 

 
13)  Consoante a incorporação, subdivisão, desmembramento e anexação de Estados-Membros, 

bem como a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, é correto 
afirmar que:  
a) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexa-

rem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da 
Câmara dos Deputados, uma vez que esta representa a vontade do povo dos Estados en-
volvidos. 

b) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexa-
rem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação do 
Senado Federal, o qual não representa o povo, mas sim os Estados-Membros na estrutura 
da República. 

c) Independentemente de Lei (s) Federal (is) e por força de Lei Estadual, novos municípios 
podem ser criados e os já existentes podem ser incorporados, fundidos e ou desmembra-
dos. 

d) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por Lei 
Complementar Federal, independente de consulta prévia na forma de referendo às popu-
lações dos Municípios envolvidos. 

e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.  
 

14)  Na mesma direção da questão 13, no que concerne à gestão associada de serviços públicos 
entre os Entes Federados, pode-se afirmar que:  
a) Só e possível no máximo entre dois membros, sendo a União um deles, mediante conve-

nio de Cooperação entre os compartilhados. 
b) Permite-se a transferência total ou parcial de encargos e serviços, vedada, contudo, a 

transferência de pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 
c) Só pode ser realizada na forma de contrato de gestão entre os membros associados. 
d) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 

consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a 
gestão associada de serviços públicos. 

e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 
 
15) A partir de Medeiros (2019) por que o debate sobre a Política Industrial foi recrudescido 

após 2008?  
a) Porque os EUA intensificaram investimentos públicos em defesa, saúde e energia refor-

çando o complexo acadêmico-industrial-militar. 
b) Porque após a grande crise de 2008, o governo chinês tem apoiado indústrias estratégicas 

e ampliado o financiamento em laboratórios de pesquisa, com destaque para a manufatu-
ra aditiva. 
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c) Porque na Coreia, o programa de reestruturação produtiva através da centralização dos 
Chaebols introduzido a partir da crise de 1997 retomou em novas bases a política indus-
trial. 

d) Porque após a desconstrução das políticas industriais em Taiwan e Cingapura, nos anos 
1990, estes países resgataram suas instituições e mecanismos para a promoção da mo-
dernização tecnológica após a crise de 2008. 

e) Porque a Alemanha, em que pesem as reformas liberalizantes dos anos 1990,  também 
vem desenvolvendo sem qualquer solução de continuidade seu programa espacial e mili-
tar e de computadores de alto desempenho. 

 
16)  Nos termos do Art. 14. Da Constituição Federal, “a soberania popular será exercida pelo su-

frágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei 
(...)”. Como se sabe, no Brasil os cargos políticos eletivos são possíveis somente a filiados a 
Partidos Políticos que se candidatam e recebem o “soberano” voto popular quando das 
eleições executivas/parlamentares municipais ou estaduais/federal. Tendo em vista o as-
sento constitucional da matéria, e correto afirmar que:  
a) Dá-se a cassação temporária dos direitos políticos por condenação criminal transitada em 

julgado, enquanto durarem seus efeitos. 
b) É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos 

de, dentre outros possíveis: cancelamento da naturalização por sentença transitada em 
julgado e incapacidade civil absoluta. 

c) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, aplican-
do-se desde já à eleição do ano seguinte, independentemente de tempo decorrido desde 
a sua publicação. 

d) É permitido aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros de entidade ou 
governo estrangeiros ou de subordinação a estes. 

e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 
 

17) Baseado em Cardoso et al (2017) quanto ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e a 
ação governamental em relação ao direito à moradia no período analisado, é correto afir-
mar que: 
I. Foram adotadas medidas de controle da valorização e da especulação com a terra a fim de 
evitar o crescimento dos gastos públicos com desapropriação. 
II. O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) seguiu os princípios anteriormente propos-
tos pelo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), em consonância com o 
Plano de Habitação (PlanHab), que vinha sendo discutido desde 2007. 
III. A Política Habitacional ganhou centralidade na agenda governamental em níveis não vistos 
desde a época do BNH e ampliou consideravelmente o volume de subsídios permitindo que 
fossem beneficiados setores de baixíssima renda. 
IV. O PMCMV atingiu os objetivos econômicos a que se propunha e ajudou a superar as insta-
bilidades geradas pela crise internacional naquele momento. 
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Estão corretas as afirmativas: 
a) Somente as afirmações II e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmações I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmações III e IV estão corretas. 
d) Somente a afirmação III está correta. 
e) Todas as afirmações estão corretas. 

 
18) Para Bobbio (1987), em ambientes compartilhados, a governança precisa ser analisada sob 

as seguintes perspectivas conjuntas:  
I. Influência dos atores; agilidade na tomada de decisão; e prestação de contas 
II. Influência dos atores, legislação favorável e capacidade de gestão. 
III. Agilidade na tomada de decisões, legislação favorável e prestação de contas 
IV. Prestação de contas, capacidade de legislação e gestão 

 
Estão corretas as alternativas: 
a) Apenas a resposta I está correta. 
b) Apenas a resposta III está correta. 
c) As respostas II e IV está correta. 
d) A resposta III está correta. 
e) Todas as respostas estão corretas. 

 
19) Em Marques et. al., o conceito de comunicação pública abrange:  

I. A ideia vinculada a princípios como visibilidade e inclusão. 
II. A sustentabilidade financeira das organizações públicas.  
III. Accountability e a participação nos âmbitos estatal, político, organizacional e midiático. 

 
Com base nas afirmações acima assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmação I está correta. 
b) Apenas as afirmações I e II estão corretas.  
c) Apenas as afirmações I e III estão corretas.  
d) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
e) Todas as afirmações estão corretas. 

 
20)  Sobre a organização do Estados Federados e dos Municípios, analise as assertivas e suas 

combinações e marque a única resposta correta.  
I. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União são bens dos Estados; 
II. As terras devolutas serão exploradas de forma compartilhada entre Estados e União. 
III. Os Municípios organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observa-
dos os princípios da Constituição Federal. 
IV. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglome-
rações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes. 
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V. Em municípios com menos de 15.000 (quinze mil) habitantes as composições das respecti-
vas Câmaras de Vereadores devem observar o limite máximo de 9 (nove)  vereadores. 

 
Assim: 
a) Somente as alternativas I, IV e V estão corretas. 
b) Todas as alternativas de I a V estão corretas. 
c) Somente as alternativas I e V estão corretas. 
d) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
e) Somente as alternativas III, IV e V estão corretas. 

 
21)  De acordo com Resende et al (2014), analisando o período de 2000 a 2010:  

I. As regiões-alvo tradicionais da política regional no país, Norte, Nordeste Centro-Oeste, con-
tam apenas com o diferencial proporcionado pelos recursos dos fundos constitucionais de fi-
nanciamento para produzir alguma orientação mais equitativa de recursos para o setor pro-
dutivo visando ao desenvolvimento.  
II. Os volumes conjuntos de recursos do BPC e do PBF nos anos recentes (década de 2000) se 
avolumaram em tal magnitude que chegaram a se equipar ao volume de recursos constituci-
onalmente definidos para as regiões via fundos constitucionais de financiamento.  
III. O incremento de recursos – principalmente nas regiões Norte e Nordeste – para o financi-
amento dos setores produtivos e para a área social, promoveu a eliminação de gargalos e de 
deficiências na infraestrutura (incluindo transporte rodoviário, ferroviário, portos, saneamen-
to etc.) e na área educacional.  
IV. Para o governo federal, o principal agente de desenvolvimento regional tem sido o Banco 
do Brasil, ora pelo montante de recursos, ora pelas escolhas setoriais estratégicas que ele po-
de mobilizar. 
V. A orientação estratégica fundamental do BNDES não é a do desenvolvimento regional. 

 
Consideram-se como verdadeiras: 
a) Apenas as alternativas I e II. 
b) Apenas as alternativas II e III. 
c) Apenas as alternativas II, III e V. 
d) Apenas as alternativas I, II e V. 
e) Apenas as alternativas IV e V. 

 
22) No texto Evolução das Aglomerações produtivas da indústria de alimentos e bebidas na Re-

gião Sul os autores apresentam as características e a importância econômica do mercado de 
alimentos e bebidas para a região Sul e para o Brasil, dentre elas é possível destacar:  
I. Após a segunda metade da década de 90 ocorreu entrada de investimentos estrangeiros, 
além de aquisições e fusões de empresas, levando ao aumento da internacionalização da in-
dústria de alimentos e bebidas no Brasil.  
II. Os autores apresentam como um dos fatores que contribuíram para o crescimento da in-
dústria de alimento e bebidas no Brasil, foi a redução da pobreza no país. 



 

 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação  

 

Página 11 de 19 
 

III. Os autores argumentam que o crescimento da indústria de alimentos e bebidas foi dado 
em um contexto de aumento de produtividade e redução do custo de mão de obra.  
IV. Apesar de haver crescido nos anos 2000 a indústria de Alimentos e Bebidas no Brasil apre-
sentou retração, medida pelo valor adicionado, no segmento da indústria de transformação.  

 
Consideram-se como verdadeiras: 
a) Apenas a alternativa I.  
b) Alternativas II e III.  
c) Apenas a alternativa IV 
d) Alternativas I e II. 
e) Apenas a alternativa III.  

 
23) O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) rapidamente mostrou bons resultados, e foi 

sustentado por uma coalisão de forças e interesses. Sobre esse tema afirma-se:  
I. Tinha excelente avaliação do núcleo central do governo, combinando uma recepção boa do 
público, que promoveu uma coalisão de sustentação do governo com o setor imobiliário, em 
parceria com os movimentos sociais com o PMCMV-Entidades. 
II. Tinha excelente apoio dos empresários e construtoras do setor imobiliário, teve boa recep-
ção no núcleo central político, mas foi questionado por intelectuais, acadêmicos, população 
beneficiária e por movimentos sociais.  
III. O PMCMV promoveu sucesso institucional e político, mas não foi bem aceito pela popula-
ção em geral e por movimentos sociais devido as casas serem construídas na periferia, distan-
tes da malha urbana e com materiais de baixa qualidade. 
IV. Tinha boa avaliação do núcleo central do governo combinando com a recepção do público 
em geral, mas não foi bem avaliado pelos movimentos sociais devidos os baixos recursos des-
tinados ao PMCMV-Entidades. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Somente as afirmações I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmações II e IV estão corretas. 
c) Somente a afirmação III está correta. 
d) Somente a afirmação I está correta. 
e) Somente as afirmações II e III estão corretas. 
 

24)  Segundo Resende et al. (2014), no período 2000-2010:  
I. Pode-se observar maior queda nas disparidades dos PIBs macrorregionais em comparação 
com o período 1990-2000;  
II. A expansão mais firme da economia brasileira nos anos 2000 foi acompanhada por cresci-
mento econômico em todas as suas macrorregiões em níveis superiores ao padrão da década 
anterior, à exceção da região Nordeste; 
III. As economias regionais puderam recuperar a trajetória de dinamismo de longo prazo que 
caracterizou a história econômica brasileira;  
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IV. As regiões periféricas do país se notabilizaram por taxas de expansão de seus PIBs mais 
aceleradas que as das regiões desenvolvidas; 
V. Os estados de Roraima e Amapá cresceram a taxas superiores à média nacional no período 
de 2000 a 2010. 

 
Consideram-se falsas: 
a) Todas as alternativas. 
b) Apenas as alternativas I, II e III 
c) Apenas as alternativas I e IV. 
d) Apenas as alternativas II e V. 
e) Apenas as alternativas III, IV e V. 

 
25)  Segundo Kaufmann, Kraay e Mastruzzi (2006) “articulação de atores, empresários, terceiro 

setor, governos de diversos níveis e demais segmentos da sociedade, capazes de se fazer 
representar em projetos e planos que apontam para uma cidade utópica, com qualidade de 
vida e ampla sustentabilidade ou liderança compartilhada!”, correspondem ao conceito de:  
I. Conceito de Governança. 
II. Conceito de Avaliação. 
III. Conceito de Qualidade. 
IV. Conceito de liderança. 
 
Estão corretas as alternativas: 
a) Somente a resposta I está correta. 
b) Somente a resposta III está correta. 
c) Somente as respostas III e IV estão corretas. 
d) Nenhuma das respostas estão corretas. 
e) Todas as respostas estão corretas. 
 

26) Em Marques et. al., se os sujeitos avaliam determinados problemas coletivos unicamente à 
luz de sua própria experiência particular e de seus preceitos éticos de conduta e ação, cor-
rem o risco de: 
I. Se tornarem moralistas. 
II. Quererem impor seu próprio ponto de vista aos outros.  
III. Desconsiderar as condições de comunicação capazes de proporcionar o exame público e 
coletivo das perspectivas de cada um. 

  
Com base nas afirmações acima assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmação II está correta. 
b) Apenas as afirmações I e II estão corretas.  
c) Apenas as afirmações I e III estão corretas.  
d) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
e) Todas as afirmações estão corretas. 
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27) Ao se analisar em detalhes o crescimento econômico e demográfico dos municípios brasilei-

ros entre as edições de 2000 e 2010 do Censo Demográfico do IBGE (RESENDE et al., 2014):  
I. O crescimento do PIB das cidades médias (100 mil a 500 mil habitantes) é maior do que o 
do PIB nacional. 
II. Municípios pequenos, com população inferior a 50 mil habitantes, apresentaram cresci-
mento médio do PIB similar ao observado para os municípios médios. 
III. Os municípios médios tiveram um crescimento populacional acima da média nacional e de 
todas as outras faixas de porte de município; 
IV. Os municípios pequenos tiveram crescimento populacional abaixo da média nacional; 
V. Os municípios médios – de 100 mil a 500 mil habitantes – apresentaram taxa de crescimen-
to do PIB per capita acima da média do país, das capitais e dos municípios acima de 1 milhão 
de habitantes. 

 
Consideram-se verdadeiras: 
a) Todas as alternativas. 
b) Apenas as alternativas I, II e III 
c) Apenas as alternativas I e IV. 
d) Apenas as alternativas II e V. 
e) Apenas as alternativas III, IV e V. 
 

28) Porto e Martinez-Alier (2007) argumentam que há uma relação entre os perfis metabólicos 
dos países, a desigualdade no comercio internacional e insustentabilidade nos modelos de 
crescimento econômico em nível mundial. A esse respeito, julgue as assertivas abaixo como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta.  
I. Os avanços metodológicos para medição dos fluxos metabólicos do comércio internacional 
por órgãos internacionais de estatística permitem contabilizar a exergia e suas perdas de água 
e ar. 
II. A balança material da economia mede as entradas, a acumulação, as saídas e a reciclagem 
de matéria e energia em um sistema socioeconômico. 
III. O conceito de metabolismo social e a contabilidade de fluxos de materiais e energia permi-
te caracterizar os conflitos socioambientais no comércio internacional. 
IV. A balança material de uma economia permite observar desigualdades no comércio inter-
nacional, principalmente no que tange ao impacto ambiental no território de um país em re-
lação ao seu consumo de recursos naturais provindos de outro. 

 
Com base nas afirmações acima assinale a alternativa correta: 
a) V, V, F, F. 
b) V, F, F, F. 
c) V, V, V, F. 
d) F, V, F, F. 
e) F, V, V, V. 
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29)  Para Tidd, Bessant e Pavitt, (2008), o processo que requer a promoção de criação e compar-

tilhamento de conhecimento, quando proporciona novas possibilidades através da combi-
nação de diferentes informações. Ou ainda, o conhecimento pode existir ou resultar de um 
processo de busca por tecnologia, mercado ou ações de concorrência, corresponde ao con-
ceito de:  
I. Inovação 
II. Invenção 
III. Pesquisa básica 
IV. Comercialização 
 
Estão corretas as alternativas: 
a) Somente a resposta I está correta. 
b) Somente a resposta II está correta. 
c) Todas as respostas estão corretas. 
d) Semente as respostas II e a   III estão corretas. 
e) Somente as respostas III e IV estão corretas. 
 

30) Para Brandão 2019, durante a década de 1990 é INCORRETO afirmar:  
a) Houve processos de abertura comercial e financeira. 
b) Desmonte das capacidades estatais de sinalização e coordenação. 
c) Privatização do sistema produtivo e de infraestrutura estatais. 
d) Internacionalização de elos fundamentais das cadeias do parque produtivo nacional. 
e) Diminuição das desigualdades inter e intrarregionais. 
 

31) Segundo Marques et. al., o reconhecimento do mundo do outro deve envolver, além de la-
ços afetivos:  
I. Vínculos econômicos e morais. 
II. Vínculos éticos e políticos. 
III. Comunicação ligada ao engajamento dos sujeitos sociais na produção de um mundo co-
mum. 

  
Com base nas afirmações acima assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmação I está correta. 
b) Apenas as afirmações I e II estão corretas.  
c) Apenas as afirmações I e III estão corretas.  
d) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
e) Todas as afirmações estão corretas. 

 
32) Resende et al. (2014) evidenciam a falta de proporção entre a distribuição dos agricultores 

familiares pelo território brasileiro e a distribuição dos recursos do PRONAF. Esta despro-
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porção, segundo esses autores, pode ser explicada por uma série de condicionantes cultu-
rais e institucionais:  
I. Maior integração dos agricultores familiares na região Sul aos mercados e maior dependên-
cia da aquisição de insumos agrícolas para garantir a produção;  
II. Melhor estrutura de divulgação e operacionalização montada pela assistência técnica ofici-
al nos estados da região Nordeste, comparativamente às demais regiões;  
III. Pressão do movimento sindical e das igrejas junto ao governo e aos bancos;  
IV. Existência de uma rede bancária melhor distribuída pelos municípios da região Sul em re-
lação às demais regiões; 
V. Nível de endividamento dos agricultores familiares da região Norte. 

 
Consideram-se verdadeiras: 
a) Apenas as alternativas II, III e IV. 
b) Apenas as alternativas I, II e III 
c) Apenas as alternativas I e IV. 
d) Apenas as alternativas I, II, IV e V. 
e) Todas as alternativas. 

 
33) Em Marques et. al., a constituição do ator social como interlocutor deve considerar as se-

guintes dinâmicas: 
I. Cada ator deve construir sua autonomia política, isto é, suas habilidades de elaborar argu-
mentos e torná-los inteligíveis através da explicitação do mundo no qual eles eles fazem sen-
tido e, com isso, despertam empatia. 
II. Cada ator deve “desidentificar-se” com nomes que lhes foram atribuídos de maneira hie-
rárquica, ou seja, deve buscar existir na conexão e desconexão de vários nomes, habilidades e 
discursos. 
III. Cada ator deve ver-se como uma coletividade de vozes e não somente de palavra. 

 
Com base nas afirmações acima assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmação I está correta. 
b) Apenas as afirmações I e II estão corretas.  
c) Apenas as afirmações I e III estão corretas.  
d) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
e) Todas as afirmações estão corretas. 

 
34)  Segundo Porto e Martinez-Alier (2007), a relação entre saúde e meio ambiente não é nova 

nos estudos de saúde pública no Brasil e tem sido pesquisada sob dois paradigmas distin-
tos. A este respeito, é correto afirmar que:  
a) O paradigma do saneamento baseia-se nos estudos epidemiológicos e toxicológicos para 

estudar as relações de causa-efeito entre meio ambiente e saúde. 
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b) O paradigma biomédico está pautado nos estudos da engenharia ambiental, o qual inves-
tiga as condições de infraestrutura, qualidade da água, esgoto e lixo na determinação dos 
principais fatores de morbidade e mortalidade. 

c) Os autores sugerem haver um terceiro paradigma em curso, que leva em conta os contex-
tos socioeconômico, político e cultural para o estudo da relação saúde e meio ambiente, 
que pode ser constatada inclusive na agenda de importantes organizações internacionais 
de promoção à saúde. 

d) O paradigma ecossocial está voltado para o diagnóstico dos efeitos dos riscos ambientais 
para a busca de soluções e intervenções, marcadas por uma visão técnica do problema. 

e) O paradigma sanitário propõe uma visão holística no campo da saúde pública, uma vez 
que a relação entre meio ambiente e saúde é complexa, o que requer um estudo multi-
disciplinar e não apenas um estudo técnico das condições ambientais do entorno das co-
munidades. 

 
35) Para Moré e Gonçalo (2016) as ações de governança representadas por: relacionamento 

promovido pelos habitats com diferentes stakeholders; formação de redes nacionais ou in-
ternacionais com habitats e instituições de ensino de prestígio internacional; e práticas de 
estímulo à inovação a partir de editais específicos, resultam na geração de inovação:  
I. A partir da troca de experiências realizadas inter-empresas e uso estratégico pelas empresas 
residentes das informações geradas pelas avaliações dos gestores dos habitats. 
II. Pela busca por uma gestão profissional que oportunize enfrentar os desafios impostos pelo 
sistema. 
III. Pela busca por uma posição no mercado e pela  diminuição de impostos . 
IV. A partir da oferta de fontes de financiamento exclusivos da iniciativa privada e profissiona-
lização da gestão. 
 
Estão corretas as alternativas: 
a) Somente a resposta I está correta. 
b) Somente a resposta II está correta. 
c) Somente a resposta III está correta. 
d) Somente a resposta IV está correta. 
e) Nenhuma das respostas estão corretas. 

 
36)  A ecologia política, segundo Porto e Martinez-Alier (2007), é outro campo do conhecimento 

que traz importantes contribuições para o entendimento dos conflitos socioambientais. A 
este respeito, é correto afirmar que:  
a) Apesar da dimensão política ser importante para a compreensão dos conflitos socioambi-

entais, os preços dos produtos baseados em recursos naturais no comércio internacional 
independem desses conflitos. 

b) Os conflitos socioambientais ocorrem sempre no início da cadeia do comércio de merca-
dorias, isto é, no momento da extração do material ou da produção da energia a ser utili-
zada posteriormente. 
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c) Emprega-se o método dialético no estudo dos conflitos socioambientais, que podem ser 
percebidos de diversas formas, como nas relações comerciais e políticas desiguais e na 
conformação do espaço geográfico que divide áreas ricas e salubres isoladas das áreas 
pobres e ambientalmente prejudicadas. 

d) Uma observação empírica da ecologia política é que as cargas socioambientais do desen-
volvimento moderno tendem a se distribuir equitativamente entre as populações de mai-
or e de menor renda. 

e) A ecologia política, de tradição filosófica da economia neoclássica, procura incorporar 
questões ecológicas no entendimento das dinâmicas econômicas e de poder que caracte-
rizam as sociedades contemporâneas. 

 
37) A partir do tratado por Brandão (2019), cite qual item NÃO era um dos 4 objetivos do II 

PNDR (Plano Nacional de Desenvolvimento Regional)  
a) Convergência. 
b) Competitividade. 
c) Diversificação. 
d) Especialidades regionais. 
e) Centralidades urbanas. 

 
38)  Sobre a produção de relatórios científicos ou técnicos para o uso em âmbito acadêmico e 

científico é correto afirmar:  
a) O que se quer enfatizar é que o protocolo de consentimento autoriza a apropriação total 

do trabalho dos outros autores. 
b) Os quatro fatores fundamentais para avaliar até que ponto o uso que se faz do trabalho 

dos outros é adequado ou não são: objetivos do uso, qualidade do trabalho dos outros 
que se usa, o valor mercantil do uso que se faz do trabalho dos outros e a origem do tra-
balho dos outros que está protegido por copyright ou direitos autorais. 

c) Um uso adequado do trabalho  dos outros é aquele que não concretiza a apropriação in-
devida ou abusiva do trabalho dos outros. 

d) Os objetivos ou o âmbito em que se usa o trabalho dos outros não é uma questão rele-
vante para a legislação, que não delimita sua utilização adequada. 

e) A legislação brasileira não contempla o uso do trabalho dos outros em suas normativas. 
 

39)  Sobre o período de 2003 a 2015, Brandão (2019) afirma que:  
I. No período 2003-2015, ocorreu intensa reconfiguração inter-regional no Brasil, mas sobre-
tudo na escala intrarregional de suas cinco macrorregiões.  
II. Foram políticas públicas setoriais, implementadas na escala nacional, e não explicitamente 
de cunho regional, que tiveram impactos importantes para a maior homogeneização social e a 
melhoria das condições de vida da população, justamente nos territórios caracterizados por 
menor crescimento econômico. 
III. As desigualdades interpessoais e as iniquidades inter-regionais brasileiras persistiram e ga-
nharam outra natureza. 
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Assinale a opção que encontra a sequência de afirmações falsas (F) e verdadeiras (V). 
a) F, V, V. 
b) F, F, V. 
c) V, F, F. 
d) V, V, F. 
e) V, V, V. 

 
40) Sobre a atual evolução tecnológica e os novos desafios para a política industrial entre os pa-

íses distantes da fronteira tecnológica, Medeiros (2019) afirma que:  
I. O desafio para o sistema produtivo chinês é evoluir de um sistema industrial centrado na 
produção industrial com tecnologias importadas para um sistema baseado em inovações com 
tecnologias próprias.  
II. O novo sistema produtivo industrial baseado na digitalização, informatização e articulação 
em rede caracteriza-se por ser mais flexível e ter maior articulação da produção com as espe-
cificações do consumo individualizado. 
III. A noção sobre competitividade sistêmica dos atuais sistemas produtivos se assemelha 
aquela desenvolvida por Hidalgo e Hausman (2009) baseada na especialização a partir de es-
paços do produto. 
IV. A partir dos domínios de capacitações tecnológicas da produção de bens e serviços, os 
processos manufatureiros passam a ser classificados segundo o produto físico demandando 
políticas industriais distintas das usuais e reforçando os sistemas de inovação abrangentes. 

 
Consideram-se como verdadeiras: 
a) Apenas as alternativas I e II. 
b) Apenas as alternativas II e III. 
c) Apenas as alternativas III e IV. 
d) Apenas as alternativas I, II e IV. 
e) Apenas as alternativas I, II e III. 
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