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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que se refere às escolhas do consumidor, às preferências e à
teoria da utilidade, julgue os itens a seguir.

51 As funções utilidade U(x, y) = x0,5y0,5 e W(x, y) = 2xy – 10, em
que x e y são os únicos bens da economia, descrevem, segundo
a teoria ordinal do consumidor, as mesmas preferências.

52 A hipótese de taxa marginal de substituição decrescente
implica que, no consumo de bens, o consumidor tem
preferência pela diversificação.

Um consumidor possui função utilidade dada por U = u(x, y) e
restrição orçamentária igual a R = p

x
x + p

y
y, em que R representa a

renda do consumidor e p
x
 e p

y
, ambos positivos, representam,

respectivamente, os preços dos bens x e y. Supondo que esse
consumidor se encontra em situação de equilíbrio, maximizando sua
função utilidade a partir de sua restrição orçamentária, julgue os
itens seguintes.

53 Se o bem x for um bem de Giffen, a elevação de p
x
 implicará,

no novo equilíbrio, o aumento de seu consumo.

54 Caso o bem x seja um bem inferior, a curva de Engel desse
bem será positivamente inclinada.

55 Caso ocorra a elevação de p
x
, o bem x será um bem normal

somente quando o efeito substituição for superior ao efeito
renda.

Considerando uma função de produção Cobb-Douglas dada por
y = KαLβ, em que y indica o montante produzido de determinado
bem para cada quantidade K de capital, e cada quantidade L de
trabalho, julgue os itens subsequentes.

56 Se α + β = 1, a produtividade marginal do trabalho é uma
função homogênea de grau zero.

57 Se r e w são, respectivamente, os preços do K e do L, então a
combinação ótima desses insumos para determinado custo C se

dá no ponto em que .

58 A taxa marginal de substituição técnica de L por K é igual a

.

A função utilidade de cada consumidor em uma economia com os
bens x e y é expressa por U(x, y) = 2x + y + xy. Com base nessa
função utilidade, julgue os próximos itens.

59 A elasticidade renda da demanda por x é igual a , em que

R representa a renda e p
x
 é o preço do bem x.

60 A demanda individual pelo bem x independe do preço do
bem y.

61 Considerando uma renda individual de 10 unidades monetárias
e os preços dos bens x e y iguais a 1 unidade monetária, caso
haja 100 consumidores nessa economia, a demanda de
mercado pelo bem x será de 500 unidades.
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A respeito da teoria dos custos, julgue os itens que se seguem.

62 O estágio racional de produção inicia-se quando o custo
marginal atinge o seu mínimo.

63 Em razão de todos os insumos serem variáveis, no longo prazo
não existirão custos fixos.

Com relação às estruturas de mercado e às estratégias competitivas,
julgue os itens a seguir.

64 Quanto maior for a elasticidade preço da demanda por
determinado bem, maior será a capacidade da empresa
monopolista para fixar o preço em patamar acima daquele que
vigoraria sob concorrência perfeita.

65 Considere uma firma monopolista cuja função custo seja dada
por C = 30 + 10Q, em que Q é a quantidade produzida, e cuja
demanda pelo seu produto seja dada por Q = 100 – P, em que
P é o preço do produto. Nesse caso, a firma, ao maximizar seu
lucro, produzirá 55 unidades do bem.

66 Nos mercados organizados sob a forma de concorrência
perfeita, o lucro econômico das empresas será nulo no
equilíbrio de longo prazo.

No que diz respeito à teoria do bem-estar social, julgue os itens
subsequentes.

67 A divisão igualitária de todos os bens da economia entre os
seus agentes é uma alocação justa no sentido econômico.

68 Todos os pontos sobre a fronteira de possibilidades de
utilidade são eficientes no sentido de Pareto.

No que diz respeito às medidas de concentração industrial, julgue
os próximos itens.

69 A concorrência schumpeteriana caracteriza-se pela busca
permanente pela diferenciação por parte das empresas, com
vistas à obtenção de vantagens competitivas que proporcionem
lucros de monopólio.

70 Quanto maior for o grau de competição entre as empresas em
uma indústria, maior será o índice Hirschman-Herfindahl
(HH), que mede o nível de concentração industrial.

Em relação ao modelo macroeconômico tradicional (IS/LM e
OA/DA) para uma economia fechada, em que OA é a oferta
agregada e DA é a demanda agregada, julgue os seguintes itens.

71 O aumento da preferência pela liquidez por parte dos agentes
desloca a curva de oferta agregada para cima e para a
esquerda.

72 Os pontos à direita da curva IS, fora do equilíbrio, representam
situações nas quais a poupança agregada é superior ao
investimento agregado.

73 Na situação de excesso de oferta no mercado monetário, os
preços e a demanda dos títulos deverão subir para reequilibrar
o mercado.

74 Se a política monetária é operacionalizada por meio do
controle das taxas de juros, uma expansão fiscal não gera efeito
crowding out (efeito deslocamento) sobre o produto.

75 O aumento do salário nominal acarreta elevação da taxa real de
juros quando o Banco Central controla a quantidade de moeda.

76 A redução do salário nominal acarreta o deslocamento da curva
IS para baixo e para a direita.

Em relação ao modelo de crescimento de Solow, julgue os itens
subsequentes.

77 O aumento da taxa de crescimento populacional aumenta a taxa
de crescimento do produto.

78 A regra de ouro do modelo é alcançada quando a inclinação da
curva de produto per capita iguala a curva de depreciação do
capital per capita.

79 O modelo pressupõe retornos decrescentes à escala em relação
aos insumos capital e trabalho.

80 Quando o estoque de capital por trabalhador é inferior ao
estoque de capital por trabalhador de estado estacionário, o
capital per capita cresce ao longo tempo.

Com base nos principais agregados monetários e nas principais
teorias monetárias, julgue os itens subsecutivos.

81 No modelo keynesiano, a taxa de juros é um fenômeno
estritamente monetário.

82 A neutralidade da moeda, no curto e no longo prazo, constitui
fundamento central da Teoria Quantitativa da Moeda (TQM).

83 As operações de swap cambial reverso efetuadas pelo Banco
Central afetam negativamente as reservas internacionais.

84 Se o Banco Central fixa a taxa de juros da economia, o
aumento das exportações líquidas proporciona expansão do
M1.

85 Se o índice de Basileia dos bancos brasileiros estiver acima de
11%, a redução da preferência pela liquidez desses bancos irá
proporcionar expansão do M1, por meio da maior oferta de
empréstimos bancários.
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Considerando as relações entre produto, emprego, inflação e
mercado de trabalho, julgue os itens que se seguem.

86 A heterogeneidade da estrutura de determinação salarial afeta
a taxa de desemprego de equilíbrio, sendo que os países com
barganhas salariais centralizadas possuem menores taxas de
desemprego em comparação com estruturas de determinação
salarial no nível da indústria.

87 O efeito Pigou estabelece que uma redução dos salários
nominais proporcionará deflação de preços, aumento de
riqueza e de consumo até que o produto de pleno emprego seja
alcançado.

88 Na presença de expectativas racionais não há inércia
inflacionária no processo de convergência para o equilíbrio,
sendo o processo de desinflação da economia menos custoso.

Em relação aos principais acordos internacionais relacionados à
supervisão bancária, julgue os itens a seguir.

89 Sempre que aumentar a posição vendida em câmbio por parte
dos bancos, haverá ampliação da exigência de capital para
cobertura do risco de mercado.

90 Somente com o Basileia III, os bancos passaram a alocar
capital próprio para cobertura do risco de mercado.

Considerando o financiamento da dívida pública e os seus
principais conceitos e metodologias de cálculo, julgue os itens
seguintes.

91 As operações compromissadas efetuadas pelos bancos públicos
junto ao Banco Central são computadas para fins da apuração
da dívida bruta do governo geral.

92 O resultado nominal é apurado pelo conceito “abaixo da
linha”.

O debate sobre a sustentabilidade da dívida pública ganhou ainda
mais notoriedade em decorrência da crise fiscal nos países da
Europa Ocidental. Considerando as principais teorias acerca desse
tema, julgue os próximos itens.

93 O efeito Oliveira-Tanzi estabelece que a receita fiscal é
positivamente afetada pela inflação devido ao imposto
inflacionário.

94 Se a taxa de juros incidente sobre a dívida é menor que a taxa
de crescimento do PIB, e o governo possui superávit primário,
então a autoridade fiscal pode continuamente pagar a dívida
antiga emitindo novas dívidas, sem elevar a razão dívida/PIB.

Em relação à política monetária e à gestão da dívida pública, julgue
os itens seguintes.

95 As operações de capitalização de bancos públicos efetuadas
para elevação do índice de Basileia afetam a dívida bruta do
setor público. 

96 As emissões de papel moeda devem estar previstas na Lei
Orçamentária Anual (LOA) por impactarem a dívida bruta do
governo central.

Considere uma área de pesca com livre acesso de barcos. O custo
incorrido pelo pescador para enviar o barco é c > 0. Quando
a quantidade b de barcos é enviada para a pesca, a quantidade
f(b) de peixes é pescada, e cada pescador obtém f(b)/b peixes, com
f N(b) > 0, f !!(b) < 0, para todo b $ 0 e f(0) = 0, em que: f ! é a
primeira derivada da função de produção e f !! é a segunda derivada
da função de produção. No mercado, o preço do peixe é p > 0, o
qual é invariante em relação à quantidade de peixes obtida na área
de pesca.

Acerca dessa economia e com base no problema dos comuns, julgue
os itens a seguir.

97 O número socialmente ótimo de barcos não é alcançado com
as condições normais de mercado.

98 A tarifa  garante a eficiência de mercado, em que 

é a quantidade de barcos em equilíbrio competitivo e t > 0.

99 Em equilíbrio competitivo, haverá  barcos, em que

 é a quantidade de equilíbrio de barcos.

Acerca das funções econômicas e das políticas governamentais,
julgue o item abaixo.

100 A política fiscal, de que são exemplos as compras
governamentais e a tributação, é empregada para intervir nas
flutuações econômicas relacionadas à demanda agregada, sem
que gere repercussões monetárias sobre a economia.
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Com relação à economia do setor público, julgue os próximos itens.

101 A curva de Lorenz, geralmente apresentada por uma curva em

forma de parábola, representa a relação entre a receita do

governo com o imposto a distintas alíquotas.

102 De acordo com a Lei de Wagner, à medida que cresce o nível

de renda em países industrializados, o setor público também se

expande, porém em proporção menor do que a renda. 

Em relação à contabilidade fiscal, endividamento e financiamento

do déficit público, julgue os itens que se seguem.

103 As necessidades de financiamento do setor público não

financeiro (NFSP) apuram o resultado pelo regime de caixa, de

maneira que as despesas públicas, com exceção dos juros, são

computadas como déficit no momento em que são pagas, e as

receitas não são consideradas quando ocorre o fato gerador,

mas no momento do recebimento dessas.

104 O resultado primário corresponde ao resultado nominal menos

os juros nominais apropriados por competência, incidentes

sobre a dívida. O resultado primário permite avaliar a

consistência entre as metas de política macroeconômicas e a

sustentabilidade da dívida, ou seja, da capacidade do governo

de honrar com seus compromissos.

105 Entre os anos de 2002 e 2008, verificou-se no Brasil uma

queda expressiva na razão entre dívida externa e reservas

internacionais, o que indica maior vulnerabilidade externa do

país. 

A industrialização substitutiva de importações e o processo de

urbanização resultaram em mudanças estruturais de natureza

econômica e social no cenário nacional. À luz de tal consideração,

julgue o próximo item.

106 Entre as mudanças estruturais está o grau de participação no

PIB: o setor agrícola registrou aumento superior ao do setor

industrial.

A partir da segunda metade do século XX, foi intensificada a

elaboração de planos de desenvolvimento executados pelos

governos brasileiros. Nesse contexto, julgue o item abaixo.

107 A comissão mista Brasil/Estados Unidos, que atuou no período

entre 1951 e 1953, elaborou um relatório final em que

articulava um diagnóstico da economia brasileira, no qual

identificou os seguintes tópicos: pontos de estrangulamento;

medidas respectivas para solucioná-los; políticas fiscal,

monetária e cambial necessárias ao equilíbrio macroeconômico

com a eliminação das tensões inflacionárias.

A partir da década de 80 do século passado, proliferaram os planos
de estabilização, que visavam, sobretudo, ao controle da inflação.
Acerca das especificidades desses planos, julgue os itens a seguir.

108 A fim de combater a inflação, diagnosticada, no Plano Bresser,
como inercial e de demanda, recorreu-se à ortodoxia dos
instrumentos monetário e fiscal. Pelo lado monetário, no Plano
Bresser, que não adotou congelamento de preços, elevou-se a
taxa de juros para redução das pressões de demanda e, por
consequência, dos preços. Pelo lado fiscal, para conter o déficit
público, elevaram-se as tarifas e ajustaram-se os preços de bens
administrados que estavam defasados. 

109 Nos dois primeiros meses, março e abril, do Plano Cruzado,
não ocorreu aumento dos salários reais embora tenham sido
concedidos pelo governo aumento do salário mínimo e abono
salarial, o que comprova a manutenção do baixo uso da
capacidade industrial instalada em 1986.

Acerca das desigualdades espaciais e pessoais da renda no Brasil,
julgue o item subsequente.

110 No Brasil, a renda é mais concentrada regionalmente onde
mais se desenvolveu a industrialização: no Sudeste.

A respeito do perfil demográfico brasileiro, julgue os seguintes
itens.

111 Entre as causas determinantes da queda nas taxas de
mortalidade, incluem-se o desenvolvimento do sistema de
saúde, o da previdência social e o da infraestrutura urbana.

112 As taxas de natalidade começaram a cair a partir 1940; e as de
mortalidade, somente depois de 1950.

Sob a ótica da estrutura tributária brasileira, julgue o item que se
segue.

113 O imposto indireto imprime viés de regressividade e de
concentração de renda no Sistema Tributário Brasileiro.

Acerca de mercado de trabalho, condições de emprego e renda,
julgue os itens subsecutivos.

114 As políticas ativas correspondem ao conjunto de ações que
concorrem para tornar mais suportável a condição de
desemprego ou para reduzir a oferta de trabalho.

115 A formação profissional é um caso típico de política passiva.

116 As políticas de emprego constituem as medidas que tendem a
afetar, de forma mais ou menos direta, a demanda ou a oferta
de trabalho.

A propósito da previdência brasileira, julgue os próximos itens.

117 O envelhecimento da população brasileira e o ingresso tardio
do indivíduo no mercado de trabalho são fatores corretivos do
desequilíbrio das contas previdenciárias.

118 A reforma proposta pelo governo Fernando Henrique Cardoso
negligenciou o fator previdenciário.

Em relação ao papel do câmbio no processo de industrialização
substitutiva de importações, julgue os itens a seguir.

119 Quando a desvalorização do câmbio torna os preços de
importação maiores que os internos, aumenta a demanda por
bens produzidos no país, o que estimula a produção industrial,
em caso de capacidade ociosa.

120 Quando a valorização do câmbio barateia os preços de
importação, consequentemente há um estímulo para a compra
de bens de capital estrangeiros, ampliando-se a capacidade
instalada.
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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 além da 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 40,00 pontos, dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao quesito apresentação

(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

A possível desindustrialização no Brasil ganha destaque no debate macroeconômico brasileiro nos

últimos anos. De um lado, economistas desenvolvimentistas defendem a tese e argumentam que este

processo é altamente danoso para o crescimento de longo-prazo da economia e, portanto, deve ser evitado.

Do outro lado, os economistas liberais argumentam que a perda da participação da indústria no PIB é um

resultado da própria dinâmica da economia, dos fundamentos, e, portanto, nenhuma medida direta deveria

ser adotada para reverter esse resultado.

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito da tese da

desindustrialização. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos:

< significado do fenômeno da desindustrialização; [valor: 7,00 pontos]

< indicadores econômicos da desindustrialização; [valor: 5,00 pontos]

< desindustrialização positiva e negativa e suas consequências para a economia do país; [valor: 16,00 pontos]

< posicionamento dos teóricos desenvolvimentistas e liberais quanto à intervenção do governo na economia. [valor: 10,00 pontos]
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