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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O lítio é considerado mineral estratégico para a economia mundial

devido à sua utilização crescente na indústria eletroeletrônica, seja

na produção de baterias automotivas, seja na telefonia móvel entre

outros. Suponha que sua demanda apresenta curva negativamente

inclinada enquanto a oferta apresenta curva positivamente

inclinada. Com base nesse assunto, julgue os itens que se seguem.

51 Caso o preço máximo estabelecido pelo governo para os

produtores de lítio fosse menor que o preço de equilíbrio, entre

a demanda e a oferta de lítio, haveria redução no excedente do

consumidor.

52 Instituir um preço mínimo para o lítio, acima do preço de

equilíbrio, leva a redução de eficiência econômica.

53 Classificando-se o lítio como um bem normal, quando seu

preço sobe, a quantidade demandada cai.

54 Caso a elasticidade da demanda seja maior que 1, em valor

absoluto, a receita para o minerador de lítio aumenta quando

o preço sobe.

Acerca das variáveis que afetam o custo e a produção de

fertilizantes e de detergentes, julgue os itens a seguir.

55 Caso um fabricante de fertilizante pague pelo aluguel de um

equipamento, esse valor é um custo de oportunidade para o

fabricante.

56 A curva de fronteira das possibilidades de produção de

fertilizantes e de detergentes indica a quantidade máxima, dos

dois bens, que pode ser obtida com determinada quantidade de

trabalho, de capital, de fosfato e de outras matérias-primas,

tendo em vista uma restrição tecnológica.

57 O fosfato é um insumo classificado na categoria de bem de

capital.

58 Em longo prazo, o investimento em equipamentos é um custo

variável na produção de fertilizantes.

59 De acordo com a lei dos rendimentos marginais decrescentes,

tem-se que o salário do trabalhador diminui marginalmente à

medida que aumentam as unidades de algum outro fator de

produção de fertilizantes, como, por exemplo, o fosfato.

Suponha que no mercado de produção de alumínio há dezenas de

empresas, sendo que a maior delas produz uma fração mínima do

que seria a oferta total. Desta maneira os produtores seriam

tomadores de preço. Considerando essas informações e a

possibilidade de substituição de alumínio por cobre e vice-versa,

para o uso industrial, julgue os itens subsecutivos.

60 Se o custo variável médio for maior que o preço, é melhor

fechar a empresa do que produzir alumínio.

61 A estrutura de mercado é de oligopólio.

62 A quantidade demandada de alumínio aumentará, se o preço do

cobre subir e se o preço do alumínio permanecer inalterado.

Considerando a importância das políticas de governo para

promover a competitividade de um país na atividade de exploração

mineral, julgue os próximos itens.

63 A imposição de quotas de importação de um minério tem a

finalidade de pressionar o preço interno para baixo dos níveis

mundiais.

64 A concessão de isenção fiscal a uma única empresa, para que

arque com a produção total de um minério, está consistente

com o conceito de monopólio natural. 

65 A exigência que empresas estrangeiras obtenham licença de

exploração de um determinado mineral é um desincentivo às

empresas nacionais para a exploração desse mineral.

No modelo IS-LM, os deslocadores da curva IS podem ser de dois

tipos: de posição e de inclinação. Em relação a esses

deslocamentos, julgue os itens a seguir.

66 Se os choques econômicos ocorrerem majoritariamente sobre

a curva IS, fixar a quantidade de moeda será uma opção de

política econômica melhor do que fixar a taxa de juros.

67 Um aumento da propensão marginal a consumir altera a

inclinação da curva IS, em rotação anti-horária, e proporciona

aumento do multiplicador keynesiano.

68 A redução da sensibilidade do investimento em relação à taxa

de juros faz que a curva IS seja menos inclinada.

Acerca da política monetária e seus efeitos, julgue os itens que se

seguem.

69 A política monetária por meio da fixação da taxa de juros é

preferível à fixação da quantidade de moeda nos casos em que

os choques da economia ocorrem, majoritariamente, sobre o

multiplicador monetário.

70 No regime de metas de inflação, a estabilidade de preços

constitui o principal objetivo da política monetária.

71 Admitindo-se que o Banco Central fixe a taxa de juros da

economia, mantendo-se constante a preferência pela liquidez

dos bancos, uma redução da taxa de compulsório gera

ampliação da liquidez e expansão da renda de equilíbrio da

economia.

72 Quando a demanda por moeda é infinitamente elástica,

reduções da taxa de juros não proporcionam alterações no

produto de equilíbrio da economia.

73 Na situação de armadilha da liquidez, o Banco Central perde

completamente a capacidade de influenciar a atividade

econômica.
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Julgue os itens subsequentes, a respeito das relações entre câmbio,

moeda e política econômica. 

74 A decisão de política econômica de adotar, simultaneamente,

câmbio fixo, regime de metas de inflação e abertura da conta

de capitais é teoricamente inconsistente.

75 Em uma economia aberta, com câmbio flutuante e perfeita

mobilidade de capitais, a política monetária é passiva.

76 Se a economia operar com câmbio fixo e perfeita mobilidade

de capitais, um aumento da taxa de juros internacional

proporcionará aumento da taxa de juros doméstica, aumento da

renda de equilíbrio e variação negativa das reservas

internacionais.

Determinada economia é descrita pelas equações a seguir,

em que π é a taxa de inflação, u é a taxa de desemprego, u* é a taxa

natural de desemprego ou taxa de desemprego não aceleradora da

inflação e t é o indicativo de tempo.

πt = π(t ! 1) – 0,6 (ut ! u*)

ut = 0,5 (ut!1 + u
t!2

)

Em relação a essa economia, julgue os itens subsecutivos.

77 Se o BACEN adotar uma estratégia de reduzir de forma

permanente a taxa de inflação da economia, no longo-prazo, o

nível de desemprego natural será menor que o verificado no

momento inicial da política.

78 O fato de a taxa natural de desemprego depender dos valores

passados do desemprego implica, nessa economia, a não

ocorrência do fenômeno da histerese.

Com relação às principais identidades macroeconômicas e às contas

nacionais, julgue os itens a seguir.

79 Uma variação positiva do PIB nominal tem como

consequência, necessariamente, o crescimento real da

economia.

80 Se a economia operar com déficit em transações correntes e o

governo mantiver o orçamento equilibrado, a poupança privada

será maior que o investimento.

81 O acúmulo de estoques indesejados por parte das empresas

implica o aumento do investimento agregado.

A respeito dos conceitos contábeis de cálculo da dívida pública e de

superávit primário, julgue os itens seguintes.

82 Os dividendos recebidos do Banco do Brasil e do BNDES

impactam positivamente o superávit primário do governo

federal.

83 Atualmente, uma desvalorização da taxa nominal de câmbio

acarreta redução da dívida líquida do setor público.

Com relação aos acordos internacionais e fluxos financeiros de

capitais, julgue os próximos itens.

84 O tratamento dos créditos tributários de diferenças temporais,

dado pelo governo brasileiro, dentro do escopo das regras

prudenciais de Basileia III, reduz a capacidade de concessão de

crédito do sistema financeiro brasileiro.

85 O aumento da exposição cambial dos bancos reduz o índice de

Basileia e, consequentemente, a capacidade de alavancagem

dos bancos.

Em relação às políticas econômicas adotadas após o Plano Real, e

considerando as transformações estruturais observadas, julgue os

itens que se seguem.

86 A indústria perdeu participação do valor adicionado bruto.

87 Nesse período, o país cresceu, sistematicamente, com a

captação de poupança externa.

88 Durante o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso,

o BACEN adotou o regime de câmbio fixo.

Em relação aos principais planos econômicos adotados na economia

brasileira no século XX, julgue os itens subsequentes.

89 No Plano Bresser, os salários foram congelados por três meses,

para gerar mudanças nas expectativas inflacionárias da

economia.

90 A estratégia de combate à inflação do Programa de Ação

Econômica do Governo (PAEG) baseou-se em diagnóstico

heterodoxo.

Acerca do orçamento público, julgue os itens subsequentes.

91 O campo de aplicação do orçamento público na administração

pública engloba as pessoas jurídicas de direito público,

entidades vinculadas e sociedades de economia mista, cujo

estado detenha controle acionário.

92 A Lei Orçamentária Anual compreenderá todas as receitas, não

englobando as operações de crédito por antecipação da receita

orçamentária, a abertura de créditos suplementares, as

emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias no

ativo e passivo financeiros.

93 Os restos a pagar são classificados em despesas pagas que não

foram empenhadas.

94 As alterações orçamentárias são realizadas via emenda de

projeto de lei de orçamento que visam alterar a dotação

solicitada para despesa de custeio.

95 O orçamento-programa é aquele que tem entre seus elementos

essenciais os programas de governo consubstanciados em

instrumentos de integração dos esforços governamentais no

sentido da concretização dos objetivos.
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No que se refere ao orçamento público no Brasil, julgue os

próximos itens.

96 Na estrutura do Orçamento-Programa têm-se como elemento

básico os programas de governo que são largamente

empregados no âmbito do planejamento governamental.

97 O processo que integra o planejamento e o orçamento exclui a

elaboração e a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

98 A classificação institucional da despesa pública tem por

finalidade fornecer as bases de dados necessárias para informar

aos cidadãos a respeito da aplicação, nas operações do

governo, da receita arrecadada.

99 As despesas orçamentárias são executadas com base nas

autorizações da Lei Orçamentária Anual (LOA), que é

composta do orçamento fiscal, do orçamento da seguridade

social e do orçamento de investimentos.

100 O ciclo orçamentário compreenderá a elaboração do Plano

Plurianual (PPA), os ajustes da Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO) e a aprovação da Lei Orçamentária

Anual.

Acerca da receita e despesa pública, julgue os itens que se seguem.

101 A receita da dívida ativa corresponde aos resultados de

exercícios futuros a realizar.

102 A realização da despesa pública poderá ser orçamentária,

baseada na Lei Orçamentária Anual, ou adicional autorizada

por lei.

103 Os juros, as multas e as amortizações das dívidas são

classificados na categoria econômica da receita corrente.

104 Os créditos suplementares e especiais para serem abertos

dependerão da existência de recursos, desde que não

comprometidos, tais como superávit financeiro apurado em

balanço patrimonial do exercício anterior.

105 O montante previsto para as receitas de operações de crédito

não poderá ser superior ao total das despesas de capital

constantes da Lei Orçamentária Anual, exceto as exceções

previstas na Constituição Federal e aprovadas pelo Poder

Legislativo por maioria absoluta.

Com relação a receita pública, julgue os itens a seguir.

106 A variação da produção mineral do Brasil deve, como índice

de quantidade, ser considerada na metodologia de projeção da

receita orçamentária.

107 A receita de dívida ativa da atividade mineral é classificada

como receita corrente.

108 A receita da indústria extrativa mineral é classificada como

derivada.

Julgue os itens subsequentes, relativos a despesas públicas e dívida

passiva.

109 O ordenador de despesas é responsável pelo reconhecimento

de obrigação de pagamento de despesas de exercícios

anteriores, que deverá preceder a emissão do empenho.

110 A utilização da modalidade suprimento de fundos dispensa a

emissão do empenho.

111 De acordo com a classificação da despesa segundo a natureza,

a reserva de contingência é classificada como outras despesas

correntes.

Com relação a dívida flutuante e fundada ou consolidada, julgue o

próximo item.

112 A dívida passiva do governo, que compreende a dívida

flutuante e a fundada ou consolidada, pode ser oriunda de

despesas orçamentárias, da execução da receita orçamentária

ou ter origem extraorçamentária.

Julgue os itens que se seguem, relativos a lei de responsabilidade

fiscal.

113 A limitação de empenho é promovida quando a realização da

receita não possibilitar o cumprimento de metas de resultado

primário e nominal, e os critérios e formas para o

contingenciamento devem ser estabelecidos na Lei

Orçamentária Anual. 

114 As receitas oriundas de fianças e cauções devem ter suas

previsões de arrecadação em metas bimestrais.

115 As obras, com execução superior a dois exercícios, iniciadas

para a realização da Copa do Mundo no Brasil são

classificadas como despesas obrigatórias de caráter

continuado.

116 A prestação de contas da União deve conter demonstrativos do

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,

como agência financeira oficial de fomento, com a avaliação

do impacto fiscal de suas atividades no exercício.

117 O demonstrativo da dívida pública consolidada é parte

integrante do Relatório Resumido de Execução Orçamentária,

de periodicidade bimestral.

118 A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais está

compreendida no campo de aplicação da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

No encerramento do exercício financeiro de 2012, determinada

unidade gestora teve o valor de $ 1.000 inscrito em restos a pagar,

para despesas estimativas com telefonia, entretanto, em fevereiro de

2013, ao receber a fatura, foi verificado que o valor era superior a

$ 2.000. Com base nessas informações e  na legislação vigente,

julgue os itens seguintes.

119 O valor inscrito em restos a pagar deverá ser cancelado para a

elaboração de processo de despesas de exercícios anteriores.

120 O empenho inscrito em restos a pagar poderá ser reforçado no

valor complementar como forma de possibilitar o seu

pagamento.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva

o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado

fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 30,00 pontos, dos quais até 1,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura

textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

Depois da crise financeira de 2008, os bancos centrais de todo o mundo adotaram instrumentos

monetários não convencionais de estímulo à economia. Nessa linha de atuação, em abril de 2013, o

primeiro ministro Japonês, Shinzo Abe, anunciou uma série de medidas de política econômica com o

intuito de estimular a economia do país, em um pacote conhecido como "Abenomics".

Tendo o texto acima como referência inicial, redija um texto dissertativo em que se discutam as hipóteses e os mecanismos de transmissão

da política monetária [valor: 7,00 pontos] e a eficiência do Quantitative Easing (emissão "fácil" de moeda) e do Qualitative Easing

(recompra de títulos públicos ou operações Twist) no Japão. [valor: 14,00 pontos] Em seu texto, explique como essas medidas de política

econômica podem estimular a economia do país, especialmente levando-se em consideração o longo período de deflação observado.

[valor: 7,50 pontos]
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RASCUNHO
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