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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A análise microeconômica avalia as escolhas dos agentes
econômicos na presença de restrições de preferência, tecnológicas
e orçamentárias. Acerca desse assunto, julgue os itens
subsequentes.

51 Considerando-se que as elasticidades preços da oferta e da
procura são finitas, é correto afirmar que a exploração dos
poços de petróleo descobertos na camada do pré-sal, para
determinada demanda desse produto, acarreta redução do
preço do petróleo. 

52 Considerando-se que pneus usados são bens inferiores, a
recente proibição pelo Supremo Tribunal Federal de
importar esses bens causará aumentos substanciais do preço
desse produto, visto que, nesse caso, o efeito renda reforça
o efeito substituição. 

53 A existência de pacotes turísticos que incluem passagens
aéreas e diárias de hotel sugere que, para os compradores
desses pacotes, as curvas de indiferença entre esses dois
serviços são retas paralelas. 

54 Se a função de custo total de curto prazo de determinada
firma for igual a C(y) = 4y2 + 36, então o nível de produção
— y — dessa empresa, que iguala o custo marginal ao custo
médio, é igual a 3. 

55 Tecnologias que apresentam rendimentos crescentes de
escala excluem a possibilidade de a produtividade marginal
de um insumo diminuir com o seu nível de utilização,
invalidando, assim, a lei dos rendimentos decrescentes. 

56 A longo prazo, inovações tecnológicas, que reduzem os
custos de todas as firmas que operam em uma indústria
competitiva, elevam tanto a quantidade produzida como o
preço que prevalece nesse mercado, contribuindo, assim,
para aumentar os lucros econômicos auferidos por essas
empresas.

57 Na visão de Porter, o quão acirrada será a concorrência em
determinada indústria dependerá não somente da ameaça de
novos concorrentes, mas também da existência de fortes
barreiras à entrada, assim como da maior disponibilidade de
bens substitutos. 

58 Uma das vantagens do uso da estratégia de diferenciação
bem-sucedida decorre do fato de que essa estratégia permite
que a firma que a utiliza obtenha preço mais elevado pelo
seu produto.

A macroeconomia analisa a determinação e o comportamento dos
grandes agregados econômicos, como, por exemplo, renda, níveis
de preços e desemprego. Com base nessa teoria, julgue os itens
de 59 a 66.

59 No Brasil, assim como em outros países em
desenvolvimento, o Produto Interno Bruto (PIB) é inferior
ao Produto Nacional Bruto (PNB).

60 A valorização recente do real frente ao dólar norte-
americano eleva as importações líquidas e desloca a curva de
demanda agregada da economia brasileira para cima e para
a direita.

61 No modelo keynesiano, a flexibilidade dos preços e salários
assegura que a curva de oferta agregada seja perfeitamente
elástica e que, portanto, a renda seja determinada unicamente
pela demanda agregada.

62 Se propensão marginal a consumir for igual a 0,8 em uma
economia fechada, então um aumento de R$ 1.000,00 dos
gastos públicos elevará a renda da economia em
R$ 5.000,00.

63 Se o excesso de reservas no sistema bancário for igual a
R$ 1.000,00 e o coeficiente de reservas obrigatórias for igual
a 0,25, então a expansão máxima da oferta de moeda será
igual a R$ 4.000,00.

64 No Brasil, a recente  expansão dos depósitos em cadernetas
de poupança, decorrente do aumento da remuneração dessas
cadernetas em relação às oferecidas por outros
investimentos, conduz à ampliação dos agregados
monetários M1 e M2. 

65 O fato de taxas mais elevadas de inflação coexistirem com
menores taxas de desemprego é consistente com a existência
de uma curva de Phillips de curto prazo negativamente
inclinada. 

66 No modelo clássico, aumentos do salário real reduzem o
emprego e contraem a produção.
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Com relação à economia internacional, julgue os itens que se
seguem.

67 A imposição de tarifas aumenta os preços pagos pelos
consumidores não somente porque os preços dos produtos
importados aumentam, mas também em razão da alta dos
preços domésticos decorrente do declínio da concorrência
das importações. 

68 A restrição das importações de produtos têxteis chineses
mediante o uso de quotas à importação, por não modificar o
preço desses produtos no mercado doméstico, não altera os
lucros das firmas que detêm os direitos de importá-los. 

69 A ideia de que a globalização financeira facilita o
financiamento do crescimento de longo prazo da economia
é reforçada pela volatilidade de capitais que caracteriza esse
tipo de globalização.

70 A Organização Mundial do Comércio (OMC), exige que
qualquer concessão tarifária recebida por determinada nação
deve ter como contrapartida uma redução tarifária similar
por parte dessa nação. 

71 O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), por eliminar
tarifas quotas entre os países-membros e fixar um tarifa
externa comum para os países não signatários do acordo,
caracteriza-se como um mercado comum.

Nas modernas economias de mercado, o papel do governo é
fundamental não somente para melhorar a eficiência dos
mercados privados, mas também para promover uma distribuição
mais igualitária de recursos. Com base nos conceitos essenciais
da economia do setor público, julgue os próximos itens.

72 Bens públicos puros, além de serem não excludentes e não
rivais, caracterizam-se pelo fato de o custo marginal de sua
produção ser zero. 

73 A fiscalização das atividades dos mercados privados, no
âmbito de agências regulatórias como a Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) e a Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL) exemplifica a ação alocativa
do governo.

74 Impostos sobre o valor agregado, implementados por meio
da nota-crédito, têm caráter auto-fiscalizador e, portanto,
dificultam a evasão fiscal. 

75 Taxas de juros mais elevadas, por aumentarem as despesas
financeiras relativas à dívida pública, contribuem para
expandir o deficit primário do setor público.

76 Entre 1994 e 2002, o crescimento da dívida interna líquida
do Brasil deveu-se, em parte, ao reconhecimento de dívidas
pré-existentes, os chamados esqueletos, como o Fundo de
Compensação de Variação Salarial (FCVS) e as
renegociações das dívidas dos governos estaduais.

O estudo da economia brasileira, incluindo-se o fenômeno
inflacionário que a caracterizou durante um longo período, é
importante para a compreensão da situação econômica atual.
Acerca desse assunto, julgue os itens de 77 a 81.

77 No período de vigência do Plano de Metas, o rápido
crescimento do PIB foi impulsionado pela expansão do setor
industrial, liderada pela produção de bens de consumo
duráveis. 

78 Durante o período conhecido como milagre econômico,

tanto as minidesvalorizações cambiais como incentivos

fiscais contribuíram para o elevado crescimento das

exportações, que caracterizou esse período. 

79 A recessão de 1981-1983, decorrente da necessidade de

gerar superavits externos para garantir o pagamento da

dívida externa, levou não somente à redução do

desequilíbrio da balança comercial, mas também à virtual

eliminação da inflação, nesse período. 

80 Diferentemente do Plano Cruzado, os Planos Bresser e

Verão, embora contivessem elementos heterodoxos, não

utilizaram nenhuma forma de congelamento de preços e

salários. 

81 No Plano Real, políticas monetárias restritivas junto com a

denominada âncora cambial constituíram instrumentos

importantes para impedir repasses de preços e, assim, forçar

a estabilização da economia.

Acerca do desenvolvimento econômico e social e das

transformações do papel do Estado nas sociedades

contemporâneas e no Brasil, julgue os itens a seguir.

82 Alguns autores identificam a origem do estado de bem-estar

social, nos principais países da Europa Ocidental, a partir da

introdução do seguro social, uma provisão coletiva

organizada pelo Estado para fazer frente aos riscos

associados à economia do mercado.

83 As desigualdades socioeconômicas da população brasileira

aumentaram após a Constituição Federal de 1988. Devido ao

ambiente econômico marcado pela falta de crescimento, a

política social não conseguiu reduzir a pobreza e a

desigualdade no Brasil.

84 Nas sociedades contemporâneas vigoram o capitalismo e a

democracia, o Estado é um prestador de serviços que,

necessita de recursos para manter a sociedade de forma

organizada e promover a justiça social.

Julgue os próximos itens, com relação ao Índice de

Desenvolvimento Humano (IDH).

85 Ainda que o Brasil seja um país marcado por grandes

diversidades regionais, os cálculos do IDH para as unidades

da federação revelam resultados homogêneos para os estados

brasileiros. 

86 Um dos objetivos do IDH é oferecer um contraponto ao PIB

per capita, que considera apenas a dimensão econômica do

desenvolvimento. Para tanto, o IDH, calculado para todos os

países membros da ONU, além de computar o PIB

per capita em dólar, depois de corrigí-lo pelo poder de

compra da moeda de cada país, também leva em conta dois

outros componentes, a longevidade e a educação.
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Ciro Biderman. Paulo Arvate. Economia do setor público no

Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 354 (com adaptações).

Com base na figura acima, que representa uma curva de Lorenz

de determinado país hipotético e na teoria relativa à distribuição

de renda, julgue os itens seguintes.

87 A área hachurada " da figura, situada entre a curva de

Lorenz e a curva de perfeita desigualdade, pode ser

denominada área de igualdade.

88 Na figura apresentada, o ponto C mostra que

aproximadamente 80% das pessoas detêm 50% da renda, ou

seja, os 20% mais ricos detêm 64% da renda desse país. A

reta AB representa uma situação hipotética de perfeita

igualdade, ou seja, aquela em que a renda de cada indivíduo

é igual à renda média da sociedade.

Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue os

itens que se seguem.

89 A expansão das chamadas despesas irrelevantes não precisa

ser acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no exercício em que deve entrar em vigor, e não

precisa ser compatível com o plano plurianual e a LDO.

90 A despesa total com pessoal inclui o somatório dos gastos do

ente da Federação com os ativos, os inativos e os

pensionistas, com contratos de terceirização de mão-de-obra

referentes à substituição de servidores e empregados

públicos, incluindo os vencimentos e vantagens, fixas e

variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e

pensões, inclusive adicionais.

De acordo com a Lei n.º 4.320/1964 e suas alterações, julgue os

itens a seguir.

91 A Lei Orçamentária Anual (LOA) consignará dotações

globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de

pessoal, material e serviços de terceiros. Contudo, os

investimentos não poderão ser custeados por dotações

globais, classificadas entre as despesas de capital.

92 Devido à autonomia administrativa da FUB, as propostas

parciais de orçamento da fundação não precisam estar em

conformidade com a política econômica e financeira do

governo, desde que acompanhadas de tabelas explicativas da

despesa e de justificação pormenorizada de cada dotação

solicitada.

93 O empenho das despesas é o ato emanado de autoridade

competente que cria para o Estado obrigação de pagamento

pendente ou não de implemento de condição. Os valores

empenhados não poderão exceder o limite dos créditos

concedidos. Mas em casos especiais, previstos na legislação

específica, será dispensada a emissão da nota de empenho.

Com relação às agências de fomento no Brasil, julgue os itens

que se seguem.

94 O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES) poderá efetuar todas as operações bancárias

necessárias à realização do desenvolvimento da economia

nacional, nos setores e com as limitações consignadas no seu

orçamento de investimentos. Essas operações poderão ser

formalizadas no exterior, para tanto o BNDES poderá

constituir subsidiárias fora do país e aceitar as cláusulas

usuais em contratos internacionais, entre elas a de

arbitramento.

95 O Banco do Brasil como competidor no sistema financeiro

nacional e agente do governo para execução da política de

crédito e financeiro poderá receber, a crédito do Tesouro

Nacional, as importâncias provenientes da arrecadação de

tributos ou rendas federais, mas não pode realizar os

pagamentos e suprimentos necessários à execução do

Orçamento Geral da União.
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A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) é uma

pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) em uma amostra de domicílios brasileiros que, por ter

propósitos múltiplos, investiga diversas características

socioeconômicas da sociedade, como população, educação,

trabalho, rendimento, habitação, previdência social, migração,

fecundidade, nupcialidade, saúde, nutrição etc., entre outros

temas que são incluídos na pesquisa de acordo com as

necessidades de informação para o Brasil. A partir dos dados da

PNAD é possível a construção de indicadores sociais que revelam

as condições de vida da população brasileira. A respeito dos

indicadores sociais do Brasil, julgue os itens de 96 a 100.

96 O país vem reduzindo de forma contínua a taxa de

analfabetismo na faixa etária de 15 anos ou mais. Contudo,

o número médio de anos de estudo ainda é insatisfatório,

pelo fato de ser elevada a proporção de analfabetos entre

adultos e idosos.

97 A desigualdade de rendimentos entre os ocupados vem

subindo de forma acentuada, pois o coeficiente de Gini tem

se aproximado de 1. Essa situação está condicionada tanto

pela redução dos rendimentos na base da pirâmide social

brasileira como pela elevação real na remuneração dos

ocupados nos principais postos de trabalho do país.

98 O Brasil já conseguiu alcançar a meta do milênio,

estabelecida pela ONU, relativa ao acesso à água potável nas

áreas urbanas devido à existência de água canalizada de rede

geral no interior de domicílios para mais 90% dos moradores

da cidade. Contudo, existem diferenças regionais

importantes, pois as regiões Sudeste e Sul apresentam níveis

de cobertura de água acima dos 95% da população urbana,

superando em mais de 30% a cobertura na região Norte.

99 Os indicadores sociais de acesso a serviços de saneamento

e de condições de habitalidade dos domícilios brasileiros

revelam que, apesar das melhorias no anos recentes, há no

Brasil mais de  da população urbana em condições de

moradia inadequadas.

100 Para alguns autores, uma das questões centrais para a

compreensão das desigualdades sociais no Brasil diz respeito

às desigualdades raciais. Nos últimos anos, apesar de uma

tendência positiva no tocante à queda de desigualdade racial,

medida pela razão de rendas entre brancos e negros, observa-

se que a população branca ainda vive com mais que o dobro

da renda disponível, na média, para a população negra.




