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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Com relação à função clássica de demanda x(p,w), em que x é a

cesta de consumo do consumidor, p é o vetor de preços e w é a
riqueza, é correto afirmar que 

A a função de demanda x(p,w) é homogênea de grau um.

B a função de demanda x(p,w) é homogênea de grau dois.

C os preços relativos dos bens são irrelevantes para determinar

a demanda do consumidor.

D os preços relativos têm papel limitado na determinação da

demanda do consumidor, pois a variável relevante para a
determinação do ponto de tangência da restrição orçamentária

com a curva de indiferença é a renda do consumidor.

E a função de demanda x(p,w) é homogênea de grau zero.

QUESTÃO 32

Com base na teoria microeconômica clássica, assinale a opção

correta.

A Um bem é considerado inferior se a queda do preço do bem
gera redução da quantidade demandada.

B Para os bens de Giffen, o efeito substituição é superior ao
efeito renda.

C Em se tratando dos bens de Giffen, a curva de demanda do
bem é positivamente inclinada.

D Todo bem inferior é, por definição, um bem de Giffen.

E A elasticidade-preço do bem de Giffen é negativa.

QUESTÃO 33

Com base na teoria clássica do consumidor e considerando que

x1 e x2 representam, respectivamente, os bens 1 e 2, assinale a opção
correta.

A Se a função utilidade for U(x1, x2) = x1 + 4x2, então os bens

serão complementares.

B Se a função utilidade for U(x1, x2) = x1 + 0,25x2 e a renda do

consumidor for igual a w, com p1 = 1 e p2 = 2, em que pi é o
preço do bem i, então o consumidor irá utilizar toda a sua

renda na aquisição do bem com maior utilidade marginal, no
caso, na aquisição do bem 2.

C Se a função utilidade for U(x1, x2) = x1 + 0,25x2 e a renda do
consumidor for igual a w, com p1 = 1 e p2 = 2, em que pi é o

preço do bem i, então o consumidor irá utilizar toda a sua
renda na aquisição do bem com maior utilidade marginal, no

caso, na aquisição do bem 1.

D Se a função utilidade for U(x1, x2) = x1 + 4x2, então a curva de

indiferença do consumidor assume um ângulo reto no
plano (x1, x2).

E Se a função utilidade for U(x1, x2) = x1 + 4x2, então o
consumidor substituirá uma unidade do bem 1 por 4 unidades

do bem 2.

QUESTÃO 34

Considerando uma economia na qual o conceito de escassez seja

válido, assinale a opção correta em relação à produção.

A O deslocamento para a direita da curva de possibilidades de
produção indica que ocorreram mudanças nos preços da

economia.

B Em uma economia que produz dois bens, um ponto da curva de

possibilidades de produção em que os dois bens são
produzidos é sempre mais eficiente do que um ponto em que

a economia produz um único bem.

C Todos os pontos situados na fronteira da curva de possibilidade

de produção são igualmente eficientes, independentemente da
quantidade de bens produzida na economia.

D Um ponto interno à curva de possibilidades de produção será
sempre eficiente.

E Um ponto interno à curva de possibilidade de produção indica
que a economia está operando com plena capacidade

produtiva.
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QUESTÃO 35

Considere que uma firma opere no mercado concorrencial, de
acordo com a função custo total C(q) = 0,2q2 ! 5q + 30, em que q
é a quantidade do bem produzida por essa firma, com preço igual
a 6 unidades monetárias. Nessa situação, conclui-se que a
quantidade de unidades produzida pela firma é igual a

A 20,5.

B 22,5.

C 25,5.

D 27,5.

E 29,5.

QUESTÃO 36

Considere, em relação a um monopolista, a função custo total
representada por C(q) = 200 + 10q2 e a curva de demanda de
mercado representada por P = 300 ! 5q. Nessa hipótese,

A o preço cobrado pelo monopolista será igual a 5 unidades
monetárias.

B o lucro máximo do monopolista será de 159.000 unidades
monetárias.

C a quantidade produzida pelo monopolista será de 200 unidades.

D o referido monopolista produzirá 50 unidades.

E o preço cobrado pelo monopolista será igual a 2.500 unidades
monetárias.

QUESTÃO 37

Considerando-se a teoria keynesiana em um gráfico representativo
da função consumo, em que os eixos são formados pela oferta
agregada e pela demanda agregada, é correto afirmar que, ao se
traçar uma reta de 45º, existirá poupança agregada nessa economia
sempre que

A a função consumo estiver exatamente ao longo da linha de 45º.

B a função consumo for igual à demanda agregada da economia.

C a propensão marginal a consumir for igual a 1.

D a função consumo estiver acima da linha de 45º.

E a função consumo estiver abaixo da linha de 45º.

QUESTÃO 38

Em relação à demanda por moeda, assinale a opção correta.

A Se todos os preços da economia duplicarem instantaneamente,
inclusive os salários, então a demanda por moeda também
dobrará.

B O valor do M1 é igual à base monetária.

C Um aumento do PIB real reduz a demanda por moeda na
forma do M1.

D Um aumento do nível geral de preços reduz a demanda por
moeda na forma do M1.

E O aumento na taxa de juros dos títulos do Tesouro Nacional e
dos depósitos em poupança gera elevação da demanda por
moeda na forma do M1.

RASCUNHO
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QUESTÃO 39

Assinale a opção correta acerca da validade da equivalência
ricardiana.

A Um corte de impostos correntes do tipo lump-sum, mantidos
constantes todos os outros elementos, produz aumento do
consumo corrente, em face da elevação da renda disponível.

B A substituição de impostos por dívida, para um dado montante
de dispêndio público, não produz efeito sobre a demanda
agregada e a taxa de juros.

C A forma pela qual o governo financia os seus gastos é relevante
para os resultados, no que se refere a produto, emprego e taxa
de juros.

D A equivalência ricardiana só é válida se o governo mantiver
uma política de orçamento equilibrada em cada período de
tempo.

E Um aumento de impostos correntes, com a manutenção da
constância de todos os outros elementos, produz um aumento
da poupança privada corrente.

QUESTÃO 40

Com relação às principais teorias monetárias e aos resultados da
política monetária sobre variáveis da economia, assinale a opção
correta.

A Na curva de Phillips de Milton Friedman, que introduz o
conceito de taxa natural de desemprego, uma maior inflação
resulta da pressão que os trabalhadores fazem por maiores
salários em face do incremento do emprego.

B O principal resultado da curva de Phillips de Milton Friedman
foi estabelecer a proposição de plena neutralidade da política
monetária.

C De acordo com a teoria quantitativa da moeda, cujos adeptos
consideram essencialmente os resultados de curto prazo da
economia, a elevação da oferta de moeda ocorre na mesma
proporção do aumento do nível geral de preços.

D Consoante a análise da curva de Phillips de Milton Friedman,
os agentes possuem expectativas racionais.

E Segundo a teoria quantitativa, a moeda deve ser sempre neutra.

QUESTÃO 41

Acerca dos agregados monetários e dos instrumentos de política
monetária adotados pelo Banco Central do Brasil (BACEN),
assinale a opção correta.

A No modelo Mundell-Fleming com câmbio flexível e perfeita
mobilidade de capitais, a expansão dos gastos do governo
acarreta redução parcial das exportações líquidas.

B Considerando-se a validade da condição de Marshall-Lerner e
dos efeitos da chamada curva J, é correto afirmar que uma
depreciação da taxa de câmbio gera, no curto-prazo, aumento
das exportações líquidas.

C Sempre que o recolhimento compulsório sobre depósitos à
vista for alterado pelo BACEN, serão criados  meios de
pagamento na economia.

D O multiplicador monetário será sempre igual à razão entre os
depósitos à vista em bancos comerciais e as reservas bancárias.

E Em uma economia com câmbio fixo e plena mobilidade de
capitais, uma expansão fiscal gera aumento da base monetária
na mesma proporção da variação das reservas internacionais,
com vistas à manutenção da taxa de juros no nível externo e à
garantia da estabilidade cambial.

QUESTÃO 42

Com base no modelo IS/LM e nas teorias monetárias keynesianas,
assinale a opção correta.

A Uma redução da sensibilidade do investimento em relação à
taxa de juros aumenta a inclinação da demanda agregada,
ficando o produto mais sensível em relação ao nível geral de
preços.

B Quanto menor a propensão marginal a consumir, menor a
inclinação da curva IS.

C Se a economia opera na situação de armadilha da liquidez,
deve-se utilizar a política monetária de redução da taxa de
juros para estimular a economia.

D Na situação de armadilha da liquidez, a política monetária
perde a capacidade de influenciar a economia por meio do
canal taxa de juros.

E O BACEN, em situações de armadilha da liquidez, perde
totalmente a capacidade de estimular a economia.

QUESTÃO 43

No que se refere às políticas econômicas brasileiras adotadas após
o ano de 1994, assinale a opção correta. Nesse sentido, considere
que a sigla LFT, sempre que empregada, refere-se a letras
financeiras do Tesouro.

A Após o ano de 1999, passou a ser adotado no Brasil o
denominado tripé de políticas macroeconômicas,
fundamentado no regime de metas de inflação, câmbio
flutuante e superávit nominal das contas públicas.

B O governo brasileiro foi obrigado a eliminar todas as LFT,
título público indexado pela taxa SELIC, para garantir a
desindexação da economia e assegurar a estabilidade do Plano
Real.

C Os primeiros anos do Plano Real foram decisivos para o
desenvolvimento de mercado para títulos privados de dívida no
Brasil, inexistente antes de 1994.

D Uma das críticas à política monetária brasileira realizada após
o ano de 1994 refere-se à manutenção das LFT, que ocasionou
a perda da eficácia da política monetária brasileira em
decorrência do denominado efeito de riqueza positivo
associado ao aumento da taxa básica de juros SELIC.

E No início do Plano Real, o BACEN adotou o regime de câmbio
fixo para garantir a estabilidade do nível de preços no país.

QUESTÃO 44

Com relação à política de desenvolvimento adotada, no Brasil, entre
anos de 1956 e 1961, assinale a opção correta.

A O Plano de Metas rejeitava o diagnóstico efetuado pela
Comissão Mista Brasil-Estados Unidos da América.

B Apesar do crescimento do PIB brasileiro nesse período, a
renda per capita diminuiu, dada a forte pressão inflacionária.

C O Plano de Metas estabelecia tratamento preferencial ao
capital estrangeiro e à expansão dos gastos públicos e privados,
os quais foram financiados pela expansão dos meios de
pagamento e do crédito bancário.

D A política cambial caracterizava-se pela adoção do regime de
câmbio flutuante.

E Com a reforma cambial adotada em agosto de 1957, o governo
objetivando ampliar as múltiplas taxas de câmbio, aumentou o
subsídio concedido a determinados setores produtivos.
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QUESTÃO 45

Assinale a opção correta acerca do Programa de Ação Econômica

do Governo (PAEG) e do período econômico compreendido entre

os anos 1964 e 1967.

A O PAEG desconsiderava, entre seus objetivos, a correção das

desigualdades regionais da economia brasileira.

B Uma medida adotada no âmbito do PAEG para superar a

restrição externa em face dos problemas de balanço de

pagamentos foi a limitação da entrada de capitais estrangeiros

no Brasil e da forte apreciação da taxa de câmbio.

C O diagnóstico e a estratégia de combate da inflação

estabelecidos no PAEG fundamentavam-se, primordialmente,

em teorias heterodoxas.

D Entre as ações de combate à inflação elencadas no PAEG,

identificam-se a adoção de forte aperto monetário e a ampla

restrição ao crédito, duas estratégias de choque.

E O crescimento dos salários consistia na principal causa de

desequilíbrio da economia em face das pressões inflacionárias

ao final do período econômico firmado entre os anos 1964

e 1967.

QUESTÃO 46

Com relação ao período econômico compreendido entre os anos

1967 e 1973, denominado de período do milagre econômico,

assinale a opção correta.

A Os salários cresceram alinhados, tal como o PIB, havendo

redução das desigualdades sociais.

B Apesar da forte expansão do PIB, os salários cresceram abaixo

do nível de produtividade do trabalho, o que limitou o ganho

social no período.

C Os salários cresceram alinhados ao aumento da produtividade

do trabalho, em decorrência das regras de reajuste salarial

implementadas pelo governo.

D Os dados da distribuição setorial da renda nesse período

evidenciam elevação da participação da agropecuária no PIB

em decorrência do aumento dos preços das commodities no

mercado internacional.

E Em 1973, após o forte crescimento da economia brasileira, os

problemas de inflação e restrição externa haviam sido

superados, o que propiciou o lançamento do II Plano Nacional

de Desenvolvimento (PND) nos anos seguintes.

QUESTÃO 47

No que se refere ao período econômico compreendido entre

os anos 1980 e 1984 e às medidas de política econômica adotadas,

nesse período, em face do cenário externo, assinale a opção correta.

A Com o objetivo de impedir que a maxidesvalorização cambial

afetasse fortemente a atividade econômica, o governo indexou

os salários ao índice nacional de preços ao consumidor

(INPC).

B O ajustamento externo da economia brasileira no período de

1981 a 1984 e o plano trienal do FMI ocasionaram um ajuste

recessivo na economia, caracterizado pela redução do

investimento público, pela desvalorização cambial e pela

elevação das taxas de juros.

C A política macroeconômica predominante nos anos 1981 e

1982 direcionou-se ao aumento da contratação de empréstimos

no exterior, em virtude da forte entrada de capitais no país.

D Esse período foi marcado pela manutenção dos preços do

petróleo e pelo retorno das políticas keynesianas, com vistas ao

combate da retração da economia causada pelo choque do

petróleo, ocorrido ao final de 1973.

E A implantação de programa de renovação da dívida externa

brasileira evitou que o Brasil recorresse aos recursos do FMI.

QUESTÃO 48

A respeito dos planos de estabilização da economia adotados na

década de 80 do século XX, assinale a opção correta.

A No Primeiro Plano Cruzado, foram congelados preços e

salários, o que gerou distorções nos preços relativos.

B O restritivo pacote fiscal anunciado como meta do Plano

Cruzadinho causou a forte queda do consumo e obrigou o

governo a anunciar o Segundo Plano Cruzado.

C Ao contrário do Primeiro Plano Cruzado, o Plano Bresser

desconsiderou a concepção da inflação inercial e manteve

preços e salário flexíveis.

D Os planos adotados no período de 1981 a 1984, que não

solucionaram os problemas de restrição externa da economia

brasileira, eram fundamentados em teorias heterodoxas.

E A inflação inercial da economia brasileira foi um diagnóstico

dado no Primeiro Plano Cruzado.
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 QUESTÃO 49

Em relação à estrutura orçamentária e à evolução do déficit e da

dívida pública brasileira, assinale a opção correta.

A O conceito de setor público considerado para a mensuração do

resultado fiscal engloba governo central, serviço público de

previdência para o setor privado e bancos públicos federais,

como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

B O resultado primário inclui a incidência de juros sobre a dívida

pública, que depende da taxa de juros nominal e do estoque da

dívida passada, atrelada aos juros.

C O resultado primário do governo sofreu forte deterioração com

a implantação do Plano Real, tendo sido parte significativa

desse desajuste ocasionada pelo déficit previdenciário.

D Em 1998, em razão do agravamento do problema fiscal e da

crise cambial que obrigaram o país a recorrer ao FMI, o

governo iniciou um programa de ajuste fiscal ortodoxo para a

geração de superávits nominais como forma de estabilizar a

relação dívida/PIB.

E No período posterior a 1994, o resultado operacional do setor

público sempre foi superior ao resultado nominal.

QUESTÃO 50

Acerca do sistema tributário brasileiro e da forma de apuração dos

resultados fiscais, assinale a opção correta.

A No Brasil, resultados primários tanto do governo central

quanto do setor público consolidado são contabilizados pelo

regime de competência, mas as despesas são computadas pelo

regime de caixa.

B A carga tributária, no Brasil, é extremamente superior à carga

tributária de países desenvolvidos, ainda que estes tenham

renda per capita superior à brasileira.

C O ICMS e o IPI são impostos diretos, pois estão incorporados

ao preço do produto comprado pelo consumidor.

D Apesar da importância do ICMS, mais de 65% da carga

tributária brasileira no período de 2010 a 2011 podem ser

atribuídos à União.

E O resultado acima da linha mensura a variação da dívida

líquida total, interna ou externa.

QUESTÃO 51

Considerando o perfil demográfico brasileiro e os dados do

recenseamento de 2010, assinale a opção correta. 

A Na primeira década do século XXI, houve redução da

participação da renda dos indivíduos 20% mais ricos da

população e ampliação da renda dos 20% mais pobres. 

B Apesar dos elevados gastos governamentais com o Programa

Bolsa Família, o percentual da população em estado de

pobreza não se alterou no período de 2003 a 2012.

C Dados do recenseamento de 2010 mostram que os homens

continuam mais instruídos que as mulheres.

D Segundo a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística, a maioria da população brasileira se autodeclara

preta.

E O índice de Gini, estatística utilizada para mensurar a

desigualdade de renda, subiu, no Brasil, no período de 2003 a

2009, devido principalmente à baixa eficácia dos programas

sociais.

QUESTÃO 52

No que se refere ao Plano Collor, assinale a opção correta.

A No Plano Collor, defendia-se a hipótese de que, com o

bloqueio da liquidez, o BACEN recuperaria o controle da

oferta de moeda e poderia ordenar a monetização, de forma a

estabelecer a separação entre moeda demandada para

transações e moeda demandada para especulação.

B A política econômica que embasava o Plano Collor centrava-se

na necessidade de utilização da moeda indexada como forma

de eliminar a inflação do país.

C Para combater a inflação, o governo brasileiro, durante a

vigência do Plano Collor, elevou drasticamente as taxas

de juros.

D Fato importante observado no Plano Collor foi a forte retração

da demanda agregada com o controle da inflação nos primeiros

meses após o bloqueio de liquidez dos agentes econômicos.

E No Plano Collor, adotou-se o expediente de bloqueio de parte

considerável da liquidez da economia para o controle da

inflação e estabeleceu-se regra uniforme para a liberação dos

recursos, a partir do décimo nono mês de bloqueio.
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QUESTÃO 53

Considerando os principais indicadores do desenvolvimento

econômico e social da economia brasileira, bem como os dados do

censo de 2010, assinale a opção correta.

A O índice de desenvolvimento humano, empregado para avaliar

o desempenho de um país, é calculado com base, entre outros

dados, nos do saneamento básico.

B No que diz respeito ao saneamento básico, verifica-se ampla

desigualdade regional: na região Norte do país apenas cerca de

22% dos domicílios apresentam condições adequadas de

saneamento; na região Sudeste, o percentual é superior a 80%.

C Em razão da aceleração do crescimento da economia brasileira

a partir do ano 2000, elevou-se para, aproximadamente, 50%

a participação da indústria no valor adicionado. 

D A política de reajuste do salário mínimo adotada pelo governo

federal a partir de 2002 diminuiu consideravelmente o poder

real de compra dos trabalhadores.

E Apesar da importância da educação para o desenvolvimento

econômico, as despesas executadas nessa função orçamentária

não apresentaram crescimento real no período de 2003 a 2010.

QUESTÃO 54

No que diz respeito às principais relações monetárias e cambiais e

às políticas econômicas adotadas no Brasil, após 1995, assinale a

opção correta.

A No início do Plano Real, as políticas monetária e bancária

estimularam a entrada e o aumento da participação das

instituições financeiras estrangeiras no sistema financeiro

nacional.

B Com a implantação do Plano Real, a participação dos bancos

públicos no sistema financeiro nacional cresceu

substancialmente.

C O chamado tripé macroeconômico, embasado no regime de

metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário foi

adotado no início do Plano Real, na gestão de Gustavo Franco,

então presidente do BACEN, e Pedro Malan, na época,

ministro da Fazenda. 

D O anúncio da adoção do regime de metas de inflação

juntamente com câmbio flutuante sugere que a base monetária

terá de ser exógena, para garantir a taxa de juros determinada

pelo BACEN.

E Apesar da solidez do sistema bancário brasileiro, demonstrada

durante a crise de 2008, o Brasil passou a adotar as primeiras

diretrizes prudenciais e regulatórias de Basileia I, II e III,

somente a partir de 2013.

QUESTÃO 55

Assinale a opção em que é apresentado o índice oficial de preços

adotado pelo BACEN para fins de cumprimento da meta

inflacionária.

A índice nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) 

B índice nacional de preços ao consumidor (INPC) 

C índice nacional de custo da construção (INCC) 

D índice geral de preços do mercado (IGP-M) 

E índice de preços ao consumidor semanal (IPCS)

QUESTÃO 56

Considerando aspectos relativos à previdência social e os principais

conceitos relativos ao mercado de trabalho no Brasil, assinale a

opção correta.

A Pessoas desocupadas são as que não estejam empregadas e

estejam efetivamente procurando trabalho ou emprego.

B Aproximadamente 90% da população economicamente ativa

contribuem para o regime de previdência social no Brasil.

C As contribuições sociais, receitas vinculadas à área de

seguridade social, são calculadas exclusivamente com base na

folha de pagamento.

D A partir da entrada em vigor da atual CF, passou-se a exigir

dos trabalhadores rurais, para a aposentadoria por idade, a

mesma idade mínima exigida para a aposentadoria dos

trabalhadores urbanos. 

E No Brasil, a população em idade ativa corresponde à fração da

população que, com mais de vinte anos de idade e menos de

sessenta e cinco anos de idade, esteja apta a trabalhar.

QUESTÃO 57

Acerca das funções econômicas governamentais, segundo a teoria

de finanças públicas, assinale a opção correta.

A A imposição de uma alíquota de imposto mais alta para bens

considerados de luxo ou supérfluos não se insere como ação no

âmbito da função econômica distributiva.

B O governo, ao atuar em sua função econômica estabilizadora,

deve impedir as flutuações de preços, garantindo à população

melhor previsibilidade de seu poder de compra.

C No âmbito da função econômica alocativa, o governo deve

garantir os recursos necessários à subsistência da população

com maior carência financeira.

D Construção de praças, contratação de policiais e manutenção

dos serviços de coleta de lixo não se qualificam como ações

governamentais relacionadas à função econômica alocativa.

E O subsídio governamental, nas tarifas de serviços públicos,

para a população com maior carência financeira, é um exemplo

de ação governamental relacionada à função econômica

distributiva.
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QUESTÃO 58

A correção de falhas de mercado que possam impedir a alocação
eficiente de recursos na economia é a principal função do governo
na esfera econômica. Acerca desse tema, assinale a opção correta.

A Ações governamentais que visam à melhoria do nível de
informações dos consumidores sobre os bens de consumo
relacionadas à esfera legal, no que concerne aos direitos do
consumidor, não se qualificam como ações no âmbito da
correção de falhas de mercado.

B Um bem público deve ser gerido com base no princípio da
exclusão, ou seja, o consumo do bem por um indivíduo impede
o seu consumo por todos os demais. Por essa razão, o
provimento do bem público deve ser garantido pelo governo,
de forma que toda a sociedade tenha acesso a serviços
fundamentais.

C A instituição de leis de proibição do fumo em locais públicos
e em ambientes fechados é um exemplo de atuação do Estado
na correção de falhas de mercado.

D Diz-se que um mercado é incompleto quando um bem ou
serviço deixa de ser ofertado em razão de seu custo de
produção estar acima do valor que os consumidores estão
dispostos a pagar por ele.

E As externalidades positivas, ou seja, as ações econômicas que
produzem benefícios para outros agentes que não aqueles
diretamente envolvidos em sua produção ou consumo, não se
qualificam como falhas de mercado.

QUESTÃO 59

A principal fonte de receita do setor público é a arrecadação
tributária. Conforme estabelece a teoria econômica, um sistema
tributário ideal deve levar em consideração aspectos como
equidade, progressividade, neutralidade e simplicidade. Em
relação a esse assunto, assinale a opção correta.

A A cobrança de ICMS atende ao aspecto da progressividade,
uma vez que onera os indivíduos de forma progressiva,
conforme o montante consumido, ou seja, quanto maior o
consumo, maior o montante de imposto pago.

B A cobrança de imposto sobre a propriedade de veículos
automotores atende ao aspecto da progressividade, visto que é
atribuído maior ônus tributário aos proprietários de veículos de
valor mais elevado; entretanto não atende ao princípio da
equidade, visto que o tributo onera apenas os proprietários de
veículos, e não todos aqueles indivíduos que se beneficiam das
ações governamentais financiadas com os recursos dele
derivados.

C O imposto que incide, em alíquota única, sobre os lucros das
empresas tende a não ser neutro, do ponto de vista tributário,
uma vez que afeta a decisão de produção e, consequentemente,
o preço dos bens.

D No que se refere ao aspecto da equidade tributária, a parcela
justa que deve caber a cada indivíduo como contribuição para
cobrir os gastos do governo pode ser definida com base em
duas abordagens principais: o princípio do benefício e o
princípio da capacidade de pagamento.

E As políticas governamentais voltadas para as desonerações
que incidem sobre as folhas de pagamento de determinados
setores da economia são exemplos de ações que incentivam a
neutralidade tributária e contribuem para a redução do custo
das empresas na contratação de mão de obra.

QUESTÃO 60

Considerando as formas de intervenção do governo na economia,

assinale a opção correta.

A As políticas do governo relacionadas a alterações no percentual

de álcool adicionado à gasolina comercializada no Brasil são

exemplos da atuação do Estado no âmbito da sua função

estabilizadora, principalmente em situações de choque da

oferta desse produto.

B Como forma de estimular as exportações de produtos de

consumo doméstico, o governo pode adotar uma política

monetária restritiva que eleve as taxas de juros do país em

relação às taxas de juros de outras economias. 

C A relação ambígua existente entre aumentos de alíquotas de

impostos e o produto é expressa na curva de Laffer.

D As capitalizações promovidas pelo governo nos bancos

públicos são exemplos de políticas monetárias expansionistas,

uma vez que permitem a expansão do crédito a taxas abaixo

das cobradas pelas instituições financeiras privadas.

E O fenômeno conhecido na literatura econômica como

crowding out consiste na redução da presença do setor público

na economia, com a ampliação dos programas de privatização.

QUESTÃO 61

No que diz respeito à evolução da participação do setor público na

atividade econômica brasileira e ao processo de desestatização

brasileiro, assinale a opção correta.

A Após o Plano Real, o governo presidido por Itamar Franco

alterou significativamente o PND, intensificando o uso das

chamadas moedas podres no processo de privatização das

empresas estatais.

B No primeiro governo presidido por Fernando Henrique

Cardoso, concluiu-se o processo de privatização de grandes

siderúrgicas, como a USIMINAS.

C Uma característica distintiva do PND, principalmente até 1996,

era o fato de os investidores poderem pagar pelas ações das

empresas estatais não somente em dinheiro, mas com títulos

públicos, pelo seu valor nominal.

D O PND sofreu forte retração no governo presidido por Itamar

Franco, que direcionou a política econômica para o controle

inflacionário, com a instituição do Plano Real, além de impor

restrições ao modelo privatizante.

E No decorrer do governo presidido por Fernando Collor, a

privatização praticamente não avançou, dadas as limitações

impostas à assunção das dívidas das empresas estatais pelo

Tesouro Nacional.
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QUESTÃO 62

As diretrizes para a gestão da dívida pública federal (DPF) são:

I substituição gradual dos títulos remunerados com taxas de
juros flutuantes por títulos com rentabilidade prefixada ou
vinculada a índices de preços;

II suavização da estrutura de vencimentos, com especial atenção
para a dívida que vence no curto prazo;

III aumento do prazo médio do estoque;
IV desenvolvimento da estrutura em termos de taxas de juros nos

mercados interno e externo;
V aumento da liquidez dos títulos públicos federais no mercado

secundário;
VI ampliação da base de investidores; 
VII aperfeiçoamento do perfil da dívida pública federal externa

(DPFE), por meio de emissões de títulos com prazos de
referência (benchmarks), do programa de resgate antecipado e
de operações estruturadas.

Com base nas diretrizes para a gestão da DPF, citadas acima,
assinale a opção correta.

A Em razão do volume de reservas internacionais, o Brasil
eliminou recentemente todo o estoque da DPFE, de forma que
a diretriz VII vale apenas para novas emissões de dívida
externa.

B A estrutura tributária atual, no que diz respeito ao imposto de
renda sobre o investimento em títulos de renda fixa ou em
cotas de fundos de investimento de mesma natureza, está em
consonância com o expresso na diretriz V, no que concerne ao
incentivo do desenvolvimento de um mercado secundário
de títulos.

C A diretriz I, se posta efetivamente em prática, pode contribuir
para ampliar a eficácia da política monetária.

D O tesouro direto permite que o investidor negocie as cotas de
fundos de investimento em renda fixa diretamente com
o Tesouro Nacional, o que está em consonância com o
estabelecido na diretriz VI.

E A emissão de títulos cuja remuneração esteja vinculada à taxa
SELIC, que varia apenas a cada reunião do Comitê de Política
Monetária do BACEN, contribui para que seja atendida a
diretriz I.

QUESTÃO 63

Considerando os conceitos da contabilidade fiscal, assinale a opção
correta.

A Na apuração dos resultados fiscais, o conceito de apuração
acima da linha corresponde à variação da dívida líquida total,
interna ou externa, sendo essa metodologia importante para
assegurar a homogeneidade das informações, visto que permite
destacar as fontes de financiamento do setor público.

B Os indicadores fiscais do Brasil são produzidos pelo Tesouro
Nacional, que adota a metodologia conhecida como abaixo da
linha, e pelo BACEN, que calcula a consolidação da dívida
pública com base no conceito acima da linha.

C No Brasil, os resultados primários, tanto do governo central
quanto do setor público consolidado, são contabilizados pelo
regime de competência.

D As despesas financeiras líquidas são apuradas pelo BACEN,
por meio do regime de caixa.

E O conceito de setor público, utilizado para efeito de
mensuração do resultado fiscal, abrange o setor público não
financeiro, o BACEN, o governo federal, os governos
estaduais, os governos municipais, as empresas estatais
federais, estaduais e municipais e o INSS.

QUESTÃO 64

De acordo com informações do Tesouro Nacional, a dívida
mobiliária federal interna subiu, em 2012, 0,95% em novembro, em
relação a outubro, atingindo 1,872 trilhão de reais. 

Em termos de composição, a parcela dos títulos prefixados
aumentou em novembro em relação a outubro, passando a
responder por 39,56% da dívida total, comparando-se com os
38,75% anteriores. Os papéis indexados a índices de preços
somaram 33,76% em novembro e os títulos corrigidos pela SELIC
somaram 22,08%, ambos com ligeira queda em relação a outubro.

Agência de notícias Reuters, 21/12/2012 (com adaptações).

Acerca do comportamento da dívida mobiliária federal brasileira,
mencionada no texto acima, e dos diferentes títulos públicos
disponíveis no mercado, assinale a opção correta.

A As notas do Tesouro Nacional – Série C são títulos com
rentabilidade vinculada à variação do IGP-M, acrescida de
juros definidos no momento da compra.

B As notas do Tesouro Nacional – Série F são títulos com
rentabilidade vinculada à variação do IPCA.

C A participação das letras do Tesouro Nacional e das notas do
Tesouro Nacional – Série F foi reduzida na composição da
dívida mobiliária federal, comparados os meses de outubro e
novembro.

D A participação das letras financeiras do Tesouro sobre o total
da dívida mobiliária federal cresceu em novembro em relação
ao mês de outubro, de acordo com os dados divulgados.

E As notas do Tesouro Nacional – Série B são títulos com
rentabilidade vinculada à variação da taxa SELIC.

QUESTÃO 65

Mesmo com um superávit primário melhor no mês de
outubro, o governo continuou com problemas para cumprir a meta
no ano de 2012, já incluídos os descontos estimados de até
25,6 bilhões de reais, que poderiam ser feitos via Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC).

Segundo dados do BACEN, a economia feita para
pagamento de juros pelo setor público somou 12,398 bilhões de
reais em outubro de 2012, 11,2% inferior ao verificado em outubro
de 2011.

Idem, 30/11/2012 (com adaptações).

Considerando as informações acima apresentadas, assinale a opção
correta no que se refere à necessidade de financiamento do setor
público (NFSP) e a aspectos a ela relacionados.

A De acordo com as informações apresentadas, a diferença entre
o fluxo agregado de receitas totais (inclusive de aplicações
financeiras) e de despesas totais, em um determinado período,
deduzidos os juros nominais incidentes sobre a dívida líquida,
foi positiva em R$ 12,398 bilhões no mês de outubro de 2012.

B As despesas da PETROBRAS, que se classifica como empresa
pública, são consideradas para efeito da apuração do
atendimento da meta de superávit primário, nos termos da
legislação em vigor.

C Se o setor público gastar menos do que arrecada,
desconsideradas a apropriação de juros nominais e a
atualização monetária sobre a dívida existente, haverá
superávit primário.

D O resultado operacional da NFSP é relevante em países com
inflação alta, uma vez que inclui as despesas com a atualização
monetária da dívida líquida.

E O FMI autoriza que se excluam das despesas do governo, para
efeito de apuração da NFSP primária, as despesas no âmbito
do PAC, consideradas investimentos.
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QUESTÃO 66

No que concerne a dívida pública e sustentabilidade do

endividamento público, assinale a opção correta.

A A presença de superávit primário em uma economia com PIB

constante em determinado horizonte temporal garante a

manutenção de uma relação dívida/PIB constante no mesmo

período.

B A dívida líquida do setor público tem crescido desde 2002, no

Brasil, em razão da ampliação dos gastos previdenciários e de

outros programas sociais, situando-se, atualmente, em torno

de 50%.

C Um país com sucessivos superávits primários e déficits

nominais em determinado horizonte temporal no qual não haja

crescimento econômico é capaz de reduzir a relação

dívida/PIB no mesmo período.

D O BACEN não pode emitir títulos da dívida pública, conforme

o disposto no art. 34 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

E A dívida líquida do setor público consolida o endividamento

líquido do setor público não financeiro e do BACEN junto ao

setor privado não financeiro.

QUESTÃO 67

Acerca do financiamento da dívida pública no Brasil a partir da

década de 80 do século XX, assinale a opção correta.

A A política de superávits primários foi abandonada entre 2003

e 2010, no governo presidido por Lula, o que permitiu ao país

alcançar altas taxas de crescimento do produto, sem a

deterioração da relação dívida/PIB, mantida relativamente

estável, tanto pelo aumento das receitas tributárias quanto pelo

próprio crescimento da renda, resultado da ampliação dos

gastos públicos.

B A inflação elevada, até a implementação do Plano Real causou

dano às finanças públicas no Brasil, fato justificado em razão

do efeito Tanzi, caracterizado pela redução da receita tributária

real em função do lapso temporal entre o fato gerador de um

tributo e o seu recolhimento. 

C Uma forma de lidar com o déficit público no Brasil, nos

períodos de inflação elevada, era atrasar a liberação das

despesas, que eram empenhadas no orçamento em termos

nominais, até que fossem corroídas pela inflação.

D A dívida indexada ao câmbio permitiu ao governo repassar aos

investidores o risco de mercado de uma desvalorização

cambial, sendo particularmente importante nos períodos de

maior incerteza em relação à sustentabilidade da política de

âncora cambial.

E A aprovação, em 1999, do fator previdenciário impondo-se

uma idade mínima para a aposentadoria, reduziu as despesas

do Estado com os aposentados, principalmente no setor

público.

QUESTÃO 68

O risco-Brasil é um conceito que busca expressar de forma

objetiva o risco de crédito a que investidores estrangeiros estão

submetidos quando investem no país. Um dos indicadores mais

utilizados no mercado financeiro para a mensuração desse risco é

o emerging markets bond index + Brazil (EMBI + BR), calculado

pelo banco J.P. Morgan. 

O gráfico abaixo ilustra o comportamento do EMBI + BR,

medido como a média ponderada do retorno dos títulos da dívida

externa brasileira, em relação ao retorno de papéis de prazo

equivalente emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos, tomados

como livres de risco, e da taxa de câmbio reais-dólares americanos,

entre 2000 e 2011.

A partir das informações do texto e do gráfico acima apresentados, 

assinale a opção correta.

A A queda persistente do risco-Brasil a partir de 2003 gerou uma

melhor percepção dos investidores em relação às perspectivas

macroeconômicas do país, razão pela qual foi acompanhada de

uma elevação da taxa de câmbio, em virtude da forte saída de

capital especulativo.

B Em média, os prêmios de risco exigidos pelos investidores

estrangeiros para o financiamento da dívida externa brasileira

foram menores, no período entre 2010 e 2011, que os exigidos

entre 2002 e 2003. 

C Como o Brasil não emite títulos vinculados à variação cambial,

não há relação entre a taxa de câmbio e o risco-Brasil.

D Quando o risco-Brasil aumenta, aumentam as despesas do país

com o pagamento de juros sobre o estoque da dívida externa já

contratada.

E O aumento do risco-Brasil, a partir de meados de 2002, refletiu

a incerteza dos investidores em relação à capacidade de o país

honrar seus débitos, em razão do reflexo da crise asiática, que

ampliou a aversão ao risco em relação aos países emergentes.
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QUESTÃO 69

A inflação e o nível de atividade econômica, medidos pelo produto

real da economia, são variáveis centrais na teoria macroeconômica

moderna. Acerca da relação entre essas variáveis e das políticas

adotadas no Brasil para a garantia da estabilidade de preços,

assinale a opção correta.

A As metas para a inflação são definidas anualmente pelo

ministro da Fazenda, a quem cabe indicar os diretores do

BACEN.

B Para a formulação do índice de preço de referência para efeito

de política monetária, levam-se em consideração os bens

consumidos internamente, portanto o nível de atividade

econômica no resto do mundo não impacta a inflação

doméstica e, consequentemente, o nível das taxas de juros

aplicadas no país.

C O BACEN considera o núcleo do IPCA para a formulação da

política monetária que integra o regime de metas para a

inflação, eliminando do índice oficial, para efeito da

verificação do cumprimento da meta, algumas oscilações

sazonais de preços.

D A inflação tende a aumentar quando há crescimento do produto

acima do seu nível potencial.

E A partir de 2006, passou-se a adotar, no país, um regime de

metas para a inflação voltado para a dinâmica de preços,

cabendo ao BACEN perseguir, por meios dos instrumentos de

política monetária, uma meta para o crescimento econômico.

QUESTÃO 70

Com relação aos princípios básicos que regem os procedimentos

licitatórios públicos, assinale a opção correta.

A De acordo com o princípio da publicidade, qualquer

interessado pode ter acesso às licitações públicas e ao

respectivo controle, mediante divulgação dos atos praticados

em todo o processo licitatório.

B De acordo com o princípio da legalidade, todos os interessados

devem receber igual tratamento, condição que garante a

competição em todas as licitações.

C De acordo com o princípio da isonomia, a administração deve

tomar suas decisões com base em critérios objetivos

previamente estabelecidos, o que afasta a discricionariedade e

o subjetivismo na condução dos procedimentos de licitação.

D De acordo com o princípio da impessoalidade, a conduta dos

licitantes deve ser lícita e compatível com a moral, a ética e os

bons costumes.

E O princípio da celeridade vincula os licitantes e a

administração pública às regras estabelecidas nas normas e

princípios em vigor. 

QUESTÃO 71

Na contratação direta, que é realizada no âmbito da administração

pública, em situações excepcionais, a licitação é geralmente

dispensada, dispensável ou inexigível. Com relação a esse tipo de

contratação, assinale a opção correta.

A É inexigível a licitação quando os licitantes apresentarem

propostas com preços manifestamente superiores aos

praticados pelo mercado.

B A licitação é dispensada nos casos em que não haja competição

entre os licitantes, seja em razão da singularidade do objeto,

seja em razão da existência de um único agente apto a

fornecê-lo.

C A licitação é inexigível nos casos relacionados à alienação de

bens móveis e imóveis pela administração pública.

D É dispensável a licitação nos casos em que o valor da

contratação não compensar os custos com o procedimento

licitatório.

E No caso de licitação dispensada, o gestor poderá optar entre

realizar o procedimento normal de licitação e a contratação

direta.

QUESTÃO 72

No que se refere ao ato convocatório da licitação, feito por edital ou

por convite, assinale a opção correta.

A Os modelos padronizados de editais podem ser utilizados sem

a necessidade de prévia aprovação da área jurídica do órgão.

B As minutas de editais referentes à dispensa de licitação

desobrigam o exame prévio da assessoria jurídica da

administração.

C No ato convocatório, é dispensável a informação dos prazos

mínimo e máximo para que o licitante vencedor forneça o bem,

execute a obra ou preste o serviço.

D No ato convocatório, pode-se prever que serão considerados e

aceitos, para efeito de julgamento, os prazos exigidos, ainda

que não estejam expressamente indicados na proposta.

E Não é obrigatória a indicação das condições de pagamento no 

ato convocatório.
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QUESTÃO 73

A respeito do pregão, assinale a opção correta.

A O uso do pregão é obrigatório na licitação de bens e serviços

comuns, em obras de engenharia, locações imobiliárias e

alienações.

B No pregão, o licitante deve apresentar a proposta com os

preços uma única vez, não sendo permitido modificá-la.

C No pregão, a escolha da proposta é realizada antes da análise

da documentação, como forma de acelerar o procedimento.

D Nessa modalidade de contratação, as propostas de preço devem

ser obrigatoriamente apresentadas por escrito.

E Como o pregão é realizado em sessão pública, os interessados

pelo objeto da licitação devem comprovar os requisitos

mínimos de qualificação previstos em edital, após o evento.

QUESTÃO 74

Com relação à compra, uma das etapas da fase externa da licitação,

assinale a opção correta.

A Como medida de transparência, as compras realizadas pela

administração direta ou indireta devem, sem exceção, ser

divulgadas mensalmente em órgão de divulgação oficial ou em

quadro de avisos de amplo acesso público.

B A especificação completa do bem a ser adquirido, sem

indicação de marca, e a definição das unidades e das

quantidades a serem adquiridas são informações que devem ser

observadas no processo de compra. 

C Em situações emergenciais, a compra poderá ser realizada sem

a indicação dos recursos orçamentários para a efetivação do

pagamento do objeto da licitação.

D As compras realizadas pela administração pública obedecem

a condições de aquisição e pagamento completamente distintas

das realizadas pelo setor privado, que se caracterizam pela

liberdade de mercado.

E A compra deve atender ao princípio de padronização, que

impõe a vinculação dos licitantes e da administração pública às

regras estabelecidas nas normas e princípios em vigor.

QUESTÃO 75

Convênio é um instrumento formal que disciplina a transferência de

recursos, visando à execução de programa de governo que envolva

realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou

eventos de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação.

Com relação aos convênios, assinale a opção correta.

A Diferentemente da licitação, a aprovação das minutas de

contrato de convênio pela assessoria jurídica da administração

só é obrigatória após a formalização do convênio.

B Por ocasião da conclusão de um convênio, o saldo financeiro

remanescente pode ser utilizado para complemento de outra

obra pública vinculada à empresa conveniada, como prêmio

pela economia durante a execução do convênio. 

C A fim de se evitar atraso no processo, a liberação de parcelas

do convênio não é condicionada à prestação de contas

referente às parcelas repassadas. 

D O interessado na celebração do convênio deve elaborar, na fase

de proposição, um plano de trabalho que contenha

obrigatoriamente a descrição do objeto de interesse recíproco

das partes convenentes.

E Com vistas à execução de programas de trabalho, a União pode

transferir recursos para estados e municípios por meio de

convênios, mas não para entidades particulares.

QUESTÃO 76

Ainda no que se refere a convênios, assinale a opção correta.

A O convenente deve prestar contas dos recursos recebidos no

prazo máximo de sessenta dias, contado a partir da data do

término de vigência do instrumento firmado ou do último

pagamento efetuado no caso de até duas transferências.

B O atraso não justificado no cumprimento de etapas, parcelas ou

fases programadas não impede o repasse de parcelas de

convênio que já tenham sido previstas no contrato.

C O convenente deve apresentar o plano de aplicação de

recursos, sendo-lhe facultada a movimentação dos recursos do

convênio em conta bancária específica.

D Os saldos de convênio devem, obrigatoriamente, ser aplicados

em fundo de aplicação financeira de curto prazo se a previsão

desses saldos de uso for igual ou superior a um mês.

E Nas licitações com recursos públicos repassados

voluntariamente pela União para aquisição de bens e serviços

comuns, é obrigatório o emprego da modalidade pregão.
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QUESTÃO 77

Acerca do ato convocatório do tipo edital, assinale a opção correta.

A O preâmbulo do edital deve conter somente o número de

ordem da licitação em série semanal, o nome do órgão

contratado e a modalidade da licitação.

B No ato convocatório, é opcional informar o prazo mínimo da

vistoria ao local de execução do objeto e a validade das

propostas.

C No ato convocatório, devem constar, obrigatoriamente, as

seguintes condições: critérios de reajuste, compensações

financeiras e penalidades por eventuais atrasos e prazo de

pagamento não superior a sessenta dias contados da data final

do período de adimplemento de cada item, etapa ou parcela.

D Falhas formais no edital podem ser corrigidas mediante a

expedição de determinações, o que não inviabiliza o restante

do ato convocatório.

E É permitido aos agentes públicos o estabelecimento de

condições que restrinjam as preferências ou distinções em

razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes.

QUESTÃO 78

Em relação aos contratos administrativos, assinale a opção correta.

A O prazo de convocação do interessado para assinatura do

termo de contrato é prorrogável por até três vezes, mediante

solicitação e justificativa do interessado.

B Em todos os casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação,

o termo de contrato pode ser substituído por autorização de

compra, ordem de execução de serviço ou carta-contrato.

C Os contratos de financiamento, de seguro e de locação nos

quais a administração pública figure como locatária ou usuária

de serviço público são regidos por normas de direito público.

D Nos casos previstos em lei, a formalização das modificações

executadas nos contratos administrativos ocorre por meio de

termo de aditamento.

E Em casos de licitações realizadas nas modalidades

concorrência, tomada de preços e pregão, é facultativa a

formalização por meio de termo de contrato.

QUESTÃO 79

Acerca de aspectos gerais relacionados ao processo de licitação,

assinale a opção correta.

A O processo de licitação inicia-se com a definição do objeto de

contratação, a que se segue a estimação do valor total do

objeto, mediante pesquisa de mercado.

B Não se sujeitam à regra de licitar as sociedades de economia

mista, as autarquias e as fundações públicas.

C São modalidades de licitação: melhor técnica, menor preço e

técnica e preço.

D No processo licitatório, deve-se priorizar a qualidade do

produto em detrimento de outros fatores, como, por exemplo,

o valor do objeto.

E Estão incluídos nos processos de licitação o fornecimento de

bens e a prestação de serviços, mas não a execução de obras.

QUESTÃO 80

Com relação às modalidades de licitação, assinale a opção correta.

A Na modalidade tomada de preços, não é permitida a publicação

da pesquisa de mercado no Diário Oficial da União.

B No pregão, os licitantes apresentam propostas de preço em

sessão pública, presencial ou à distância, por meio de sistema

que promova a comunicação pela Internet.

C Na concorrência, a avaliação da capacidade do licitante com

relação ao suprimento dos encargos inerentes ao objeto da

licitação ocorre na fase posterior à contratação, denominada

habilitação.

D Em se tratando de valores de compras inferiores a

R$ 80.000,00, deve-se preferir a tomada de preços ao convite.

E No convite, não é possível a participação de licitantes que não

tenham sido formalmente convidados.
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