PROCESSO SELETIVO
EDITAL 12/2020
CARGO E UNIDADES: Economista (Natal e Grande Natal)

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova.
Tempo total para resolução desta prova: 2 (duas) horas.
INSTRUÇÕES


Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a
sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre
nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.



Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova;



Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer
irregularidade;



O caderno deverá conter 10 (dez) questões objetivas;



É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;



Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 05 (cinco) alternativas (de “A” a “E”), das
quais apenas 1 (uma) é correta;



A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais;



Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;



Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares;
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou
material de consulta.



O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a),
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído.



Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado.
Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início.



ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma

DATA

CAMPO DE RESPOSTAS
QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
RESPOSTAS

1

1. Na planilha elaborada por Felipe o mesmo escreveu na célula a seguinte informação “
=$A$1”.
Marque a opção que representa esta função $ entre A1.
a) O valor da célula representa a função moeda;
b) O valor da célula será a soma entre as células;
c) Se a célula for copiada pelo comando Ctrl+V, a informação da célula será copiado;
d) Se a célula for copiada pelo comando Ctrl+C e Ctrl+V, a informação contida na célula A1, será a
referência, somente na linha;
e) Se a célula for copiada pelo comando Ctrl+C e Ctrl+V, a informação contida na célula A1, será a
referência, na linha e na coluna;
2. O gráfico abaixo representa o problema do consumidor. O espaço – mercadoria é todo o
plano x – y; o seu mapa de indiferença, representado pelas cinco curvas de indiferença
desenhadas no gráfico. Similarmente, o espaço orçamentário, representado o segmento LM
e a área hachurada delimitada por LM e os dois eixos– mostra os orçamentos possíveis que
o consumidor pode adquirir.

Está correto afirmar que a curva de orçamento proporciona maior satisfação:
a) O consumidor pode adquirir qualquer orçamento acima da linha de orçamento LM;
b) O consumidor pode adquirir qualquer orçamento a direita da linha de orçamento LM;
c) O consumidor só pode adquirir o orçamento I;
d) O consumidor pode adquirir o orçamento II e III;
e) A decisão do consumidor no espaço-mercadoria será a reta de orçamento.

3. O número de atendimentos odontológicos do SESC em Natal durante o mês de agosto em
suas unidades, em ordem crescente, é 2,4,7,1010,10,12,12,14,15. a Média; mediana e a moda
para essa distribuição é respectivamente:
a) 9,6; 10,0; 10,0
b) 10,0; 9,6; 9,6
c) 8,0; 9,6; 9,6
d) 9,6; 8,0; 8,0
e) 8,0; 10,0; 10,0
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4. Produção é igual à demanda. Demanda é consumo mais investimento, mais gasto do
governo, mais exportação, menos importação. PIB é medido pela produção ou pela demanda
conforme as variáveis relacionadas acima. Poupança é toda a renda da economia menos o
que você consome, menos o que o governo gasta. A diferença positiva entre exportação
menos importação é:
a) Balança Comercial;
b) Economia Internacional;
c) O país perde recursos para o exterior;
d) O país absorve poupança externa;
e) Nenhuma das respostas anteriores.
5. A política de valorização do café implementada pelo convênio de Taubaté em 1906, define
suas bases, pela compra pelo governo dos estoques excedente de café. Em essência essa
política consistia em que ponto:
a) Estabelecer o equilíbrio entre oferta e procura de café;
b) O financiamento desta política seria baseada em empréstimos internos;
c) O pagamento desta política de compra seria feita com a cobrança de novo imposto a classe
média brasileira;
d) Os Estados produtores deveriam encorajar no longo prazo a expansão das plantações de café;
e) Ficou definido que o governo não deveria intervir no mercado de café.
6. Após 2015, o crescimento do PIB situa-se na faixa de 1%, o que não permite absorver a
mão de obra desempregada com números atuais de 12%. Os empregos que existem hoje não
casam com o perfil dos desempregados, devido a problemas na formação educacional. Com
esse cenário PIB com baixo crescimento e número crescente de desempregados, que
política o Governo pode adotar como saída desta crise?
a) Ampliar o mercado de importação de mercadorias;
b) Aumentar a taxa de juros no Brasil;
c) Fazer acordos internacionais, para abrir mercado ao produto nacional e ampliar investimentos na
infraestrutura;
d) Modificar a política do salário-mínimo com aumentos reais acima da inflação, sem preocupação
com a produtividade;
e) Nenhuma das respostas anteriores.
7. O comércio e serviços respondem por aproximadamente 77% do PIB do RN conforme
dados do IBGE. Segundo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), em
abril de 2020, fecharam 5.909 empregos. O setor de serviços foi um dos mais prejudicados
pela política de isolamento social; o turismo potiguar, com sua beleza natural recebe em
média 2 milhões de visitantes, no entanto a pandemia e o isolamento restringiu o número de
voos e consequentemente o número de turistas. Com esse cenário, que politicas o Governo
pode adotar como proposta de aumento do número de visitantes ao RN?
a) Aumentar o valor do ICMS do querosene de aviação;
b) Aumentar a alíquota do ISS, para o seguimento turístico;
c) Permitir a diminuição do número de voos domésticos e internacionais, para o Estado;
d) Plano Diretor de Natal, que não incetiva os negócios turísticos;
e) Programa de investimentos que viabilize a infraestrutura, para a área turística no Estado do RN.
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8. A partir de 2008, com a crise financeira internacional o fluxo de turista ao RN e os
investimentos imobiliários diminuíram. Movimento este que exige das operadoras buscar
novos mercados para o turismo do RN. Desta forma, outro público visita Natal aquele que
busca pacotes. Quais as consequências dessa mudança de clientes para o Turismo em
Natal?
a) Aumento do fluxo de turista na baixa estação;
b) Novas cadeias de hotéis abriram seus negócios na cidade;
c) Aumento do gasto médio diário na cidade, com esse novo cliente;
d) Redução da receita dos empreendimentos turísticos na cidade;
e) Nenhuma das respostas anteriores.
9. “O SUS é um avanço na medida em que é a política social mais relevante que há no país. É
extremamente distributivo. Se pegar qualquer análise do ponto de vista da progressividade
de política, verá que quem mais se beneficia são os mais pobre”, diz a economista Mônica
Viegas Andrade a Conjuntura Econômica volume 73.
Na matéria da revista a projeção da despesa primária em saúde atingiria em 2026 mais de R$
200 bilhões de reais contra um PIB de R$ 190 bilhões.
Com o teto dos gastos o que ocorreu com o orçamento da saúde em 2019?
a) Diminui;
b) Aumentou com base no IGPM;
c) Diminui abaixo da inflação;
d) Aumentou com base no PIB;
e) Aumentou acima do IPCA.
10. O Sr. Aberto pretende implantar uma indústria de biscoito no município de Natal – RN, o
valor do investimento é de R$ 1.000.000,00 para o aporte financeiro, será necessário o uso de
capital de terceiros, de forma a viabilizar o empreendimento. Quais os pontos relevantes a
serem considerados na elaboração do projeto?
a) Capital de Giro;
b) Qual o mercado pretende atender;
c) Localização do empreendimento;
d) Total do investimento;
e) Todas as alternativas estão corretas.
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Atenção Candidato,


Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o
certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial
Preliminar do Sesc/RN.
 Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS
OFICIAL.
 Certifique-se de estarem idênticos.
 Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para
a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova
realizada.
 Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação
correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar,
por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial
definitivo”.
 Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais
etapas.
 Boa sorte!

CAMPO DE RESPOSTAS - CANDIDATO
QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
RESPOSTAS
Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o acompanhamento/verificação do
Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização para qualquer outro fim.

Essa folha poderá ser levada com o candidato
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