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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

De acordo com a técnica de análise SWOT, constitui exemplo de

ameaça 

A o aumento da conscientização do cidadão sobre a necessidade

de melhoria do gasto público.

B a capacitação de grande número de servidores com relação ao

planejamento estratégico.

C o baixo número de servidores comprometidos com a

implementação do planejamento do órgão.

D a dificuldade no processamento interno do sistema de gestão de

documentos no órgão.

E a mudança frequente na legislação atinente ao controle externo.

QUESTÃO 32

Na elaboração de um mapa estratégico em que seja utilizado o

modelo clássico proposto pelos criadores do balanced scorecard,

deve-se encontrar, na base do mapa, quando do estabelecimento da

relação de causa e efeito, a perspectiva 

A processos internos.

B sociedade.

C cidadão.

D inovação e aprendizado.

E financeira.

QUESTÃO 33

Caracteriza a descentralização na gestão organizacional

A a informalidade na passagem de atribuições aos subordinados.

B a transferência de responsabilidade diretamente a um

subordinado, a despeito da sua formação.

C a abrangência de apenas um nível hierárquico.

D a possibilidade da geração de maior especialização nas

diversas unidades organizacionais.

E o repasse de atribuição com caráter instável e temporário.

QUESTÃO 34

Caso um servidor do tribunal de contas, subordinado ao gerente da

área de recursos humanos, esteja provisoriamente vinculado a um

projeto para melhoria no atendimento ao cidadão e subordinado,

simultaneamente, a outro gerente, tem-se, nesse caso, um exemplo

de departamentalização do tipo

A funcional.

B geográfica.

C matricial.

D por processos.

E linear. 

QUESTÃO 35

Uma organização pautada pelos princípios propostos por Deming
deve privilegiar 

A o treinamento fora do local de trabalho de modo a renovar as
percepções e possibilitar o aprendizado de novas teorias.

B um intenso programa de avaliação de desempenho para
mensurar os ganhos obtidos com a implantação da gestão da
qualidade.

C a fixação de cotas numéricas que fomentem o alcance de novos
patamares de qualidade na organização.

D o fomento da competição entre os setores, com o
desenvolvimento de novos produtos e processos em cada setor,
para posterior apresentação à organização.

E a independência de processos de inspeção para a obtenção da
qualidade.

QUESTÃO 36

A ferramenta de qualidade denominada diagrama de Ishikawa
permite a obtenção direta e imediata 

A de uma síntese do escopo do projeto a ser desenvolvido.
B da priorização dos principais problemas existentes na

organização.
C dos limites superiores e inferiores nos quais se espera que o

processo trabalhe.
D das possíveis causas que geram determinado efeito problema.
E da descrição do processo mapeado da organização.

QUESTÃO 37

Ao verificar o item análise de desempenho, um examinador da
Fundação Nacional da Qualidade deve observar o critério 

A sociedade.
B processos.
C liderança.
D estratégias e planos.
E clientes.

QUESTÃO 38

A fase de elaboração do projeto em que os riscos do projeto devem
ser identificados quantitativamente é a de

A planejamento.
B execução.
C monitoramento.
D encerramento.
E iniciação.

QUESTÃO 39

Assinale a opção em que é apresentado o modelo de gerenciamento
de projeto que deve ser adotado por uma organização em que se
pretenda desenvolver projeto de engenharia gerenciado por
estágios, com papéis e responsabilidades muito bem definidos e
ênfase no gerenciamento pela exceção. 

A PERT
B ITIL
C PMI
D ZOOP
E PRINCE2
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QUESTÃO 40

Ao conferir os dados estatísticos anuais referentes a um processo,
o analista poderá inferir melhorias caso verifique a existência de 

A aumento do desvio padrão dos dados semestrais.

B redução da variabilidade dos dados semestrais.

C redução da mediana dos resultados obtidos no semestre.

D resultado favorável no mês anterior.

E moda mais alta no mês atual.

QUESTÃO 41

Considere que um imóvel particular localizado em área de grande
circulação seja objeto de requisição pela prefeitura para o
atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias. Nessa
situação,

A ocorrerá utilização coativa por ato de execução imediata e
direta da autoridade requisitante.

B o imóvel será destinado, após o atendimento à necessidade
imediata, para uso beneficente de acordo com o interesse
público. 

C a utilização se dará de forma gratuita, sem indenização ao
proprietário, em caso de atendimento a calamidade pública.

D o bem será alienado para a administração pública, que pagará
o equivalente ao valor venal do imóvel.

E o proprietário poderá recusar a requisição.

QUESTÃO 42

Sendo os princípios orçamentários premissas que norteiam a
elaboração e execução orçamentárias, é correto afirmar que a meta
de superávits primários, como um pilar da política econômica, tem
como pressuposto a observância do princípio

A da não vinculação.

B da correspondência.

C do equilíbrio.

D da anualidade.

E do orçamento bruto.

QUESTÃO 43

Com a perspectiva da aprovação do orçamento impositivo no
Brasil,

A o Poder Executivo não poderá propor modificações, durante o
exercício, das ações introduzidas pelos parlamentares.

B haverá um fortalecimento do Poder Executivo na elaboração da
proposta orçamentária.

C o Poder Executivo estará obrigado a arrecadar a receita
prevista.

D a execução da despesa não dependerá das condições
operacionais associadas à realização das obras e serviços
autorizados.

E a execução do orçamento continuará dependendo da realização
da receita.

QUESTÃO 44

Nos termos da Lei n.º 4.320/1964, constitui despesa de capital

A a transferência constitucional da União utilizada pelos demais

entes federativos como despesa de capital.

B compra de ações de empresas já constituídas e em

funcionamento.

C subvenção econômica para empresa do setor produtivo quando

houver autorização mediante lei especial.

D a cobertura de déficit para manutenção de empresas estatais.

E o pagamento de juros de financiamentos de longo prazo.

QUESTÃO 45

Acerca das alterações na lei orçamentária, assinale a opção correta.

A Despesas extraorçamentárias, ainda que restituíveis, devem ser

objeto de programação orçamentária. 

B Créditos especiais podem ser abertos para despesas imprevistas

desde que haja compensação posterior com recursos

supervenientes.

C O crédito extraordinário somente poderá ser utilizado após

aprovação da respectiva medida provisória.

D Créditos suplementares podem ser abertos até o limite do

excesso de arrecadação.

E Há necessidade de prévia autorização legislativa para o

remanejamento de receita de um mesmo programa, de um

órgão para outro.

QUESTÃO 46

Antes do encerramento de determinado exercício financeiro, foi

constatada a necessidade de reforço da dotação para certa despesa

que fora subestimada, e, na tentativa de identificar possíveis fontes,

verificou-se que

• a receita arrecadada ficaria em R$ 150.000,00 abaixo do

previsto;

• a despesa realizada geraria uma economia de despesa de

R$ 180.000,00;

• o balanço patrimonial do exercício anterior apresentava

superávit financeiro de R$ 55.000,00;

• haviam sido reabertos créditos adicionais de R$ 35.000,00;

• R$ 70.000,00 de determinada dotação não iriam ser utilizados.

Com base nessa situação e na Lei n.º 4.320/1964, concluiu-se, em

relação ao pretendido reforço, que

A não há restrições à complementação da dotação.

B não haverá recursos disponíveis.

C é possível abrir crédito suplementar de R$ 90.000,00.

D há recursos suficientes para suplementação de R$ 120.000,00.

E há margem para abertura de crédito especial de até

R$ 160.000,00.
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QUESTÃO 47

Classificam-se como receitas de capital as provenientes de

A exploração do patrimônio estatal.

B cancelamento de obrigações.

C incorporação de bens mediante doação.

D exploração de atividade econômica.

E realização de recursos financeiros oriundos da constituição de
dívidas.

QUESTÃO 48

Assinale a opção correta no que diz respeito aos restos a pagar e aos
estágios da despesa.

A O empenho da despesa não liquidada não será cancelado ainda
que vencido o prazo para cumprimento da obrigação pelo
fornecedor.

B Entre o empenho e a liquidação, há uma fase intermediária
correspondente ao pré-empenho.

C O pagamento dos restos a pagar está condicionado aos limites
fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

D Os restos a pagar classificam-se como não processados a
liquidar caso a inscrição da despesa esteja em processo de
liquidação.

E Consideram-se não liquidados os restos a pagar quando a
liquidação efetiva ocorrer no exercício seguinte ao de
inscrição.

QUESTÃO 49

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o tribunal de
contas do estado deverá emitir

A o demonstrativo das despesas com pessoal, incorporado ao da
assembleia legislativa, a cada mês.

B o demonstrativo das despesas inscritas em restos a pagar a cada
trimestre.

C o relatório da gestão fiscal a cada quadrimestre.

D o relatório resumido da execução orçamentária a cada
bimestre.

E o anexo de metas e riscos fiscais a cada prestação de contas.

QUESTÃO 50

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é vedado ao
presidente do tribunal de contas do estado contrair obrigação de
despesa

A quando houver risco de inscrição em restos a pagar por falta de
inclusão do valor correspondente na programação financeira
do exercício.

B com vencimento no período de mandato de seu sucessor.

C que ultrapasse o exercício financeiro.

D no último ano de seu mandato.

E nos dois últimos quadrimestres de seu mandato, quando não
houver suficiente disponibilidade de caixa.

QUESTÃO 51

O setor de recursos humanos (RH) tem ampla função na estratégia

geral das organizações. Com relação a esse assunto, assinale a

opção correta.

A Nas organizações contemporâneas, o setor de RH tende a atuar

de modo administrativo, atendendo a demandas de

recrutamento, seleção, desenvolvimento e avaliação de

pessoas. 

B Os setores de RH têm assumido de modo crescente a

responsabilidade de condução das políticas e práticas

orientadas às pessoas, substituindo, portanto, as funções

outrora atribuídas aos gerentes das unidades das organizações. 

C Os profissionais do setor de RH devem considerar as

capacidades econômicas e financeiras das organizações,

integrando-se às demais unidades por meio de tarefas

orientadas às pessoas.

D O setor de RH, cujo escopo de atuação é restrito às atribuições

táticas e operacionais nas organizações modernas, objetiva o

desenvolvimento das pessoas.

E A integração do setor de RH aos demais sistemas

organizacionais fundamenta-se no princípio da

transversalidade das atividades inerentes ao RH.

QUESTÃO 52

A relação entre as pessoas e as organizações inicia-se a partir da

internalização ou aprendizado das normas, valores e

comportamentos por parte dos novos membros organizacionais.

Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.

A A metamorfose ou internalização dos referenciais

organizacionais de comportamento ocorre quando o

empregado assume os valores e comportamentos inerentes à

organização e passa a se comportar conforme esses padrões.

B O processo de socialização organizacional, no qual o

conhecimento e as habilidades técnicas são transmitidos aos

novos membros organizacionais, ocorre quando uma pessoa,

ao ser contratada por uma organização, assimila as

competências necessárias para a realização do trabalho.

C A socialização nas organizações é conduzida por ações

orientadas à padronização de comportamentos por meio de

táticas coletivas de aprendizagem relacionadas aos diferentes

cargos, funções e tipos de trabalho.

D A forma como as pessoas percebem suas ações e decisões na

organização, assim como as dos demais membros

organizacionais, compõe o contrato social, que evidencia as

normas e os valores compartilhados.

E O ajustamento entre uma pessoa e determinada organização

inicia-se nos processos de recrutamento e seleção, que são

realizados para atrair futuros membros organizacionais.
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QUESTÃO 53

A motivação, entendida como um processo psicológico relacionado
à hierarquia das necessidades humanas, pode ser corretamente
descrita como a necessidade de

A crescimento, que corresponde àquela relativa à autorealização.

B pertença social, que corresponde àquela relativa ao
pertencimento a grupos e reconhecimento de identidade social.

C existência, que corresponde àquela relativa à fisiologia humana
e à segurança material.

D relacionamento, que corresponde àquela relativa às interações
sociais e percepção de estima.

E diferentes níveis de complexidade, que caracterizam a natureza
humana e sua satisfação de forma holística.

QUESTÃO 54

De acordo com as teorias comportamentais, o líder é caracterizado
por um comportamento

A ajustável às diferentes situações cotidianas.

B excepcional diante de crises diversas.

C orientado para as tarefas e para o relacionamento com as
pessoas.

D embasado em competências e habilidades específicas.

E inato de chefia.

QUESTÃO 55

Em uma situação de conflito no trabalho, há pessoas que atuam de
modo a satisfazer seus próprios interesses, sem considerar os
interesses das demais pessoas envolvidas no conflito. Essa situação
caracteriza um estilo comportamental

A competitivo. 

B evitativo.

C acomodado.

D comprometido. 

E colaborativo. 

QUESTÃO 56

A alteração do posicionamento de uma organização no mercado
devido a variáveis ambientais ou contextuais denomina-se mudança

A improvisada.

B transitória.

C estratégica.

D planejada.

E emergente.

QUESTÃO 57

A análise de competências pode ser empregada adequadamente
como ferramenta organizacional de

A avaliação de ações de desenvolvimento.

B recrutamento de candidatos qualificados no mercado.

C identificação de oportunidades e requisitos de carreira.

D escolha dos melhores instrumentos de seleção.

E verificação do desempenho esperado no trabalho.

QUESTÃO 58

A identificação de discrepâncias entre competências do ocupante do
cargo e os requisitos descritos e especificados para o cargo é
utilizada para

A o recrutamento e seleção de pessoas nas organizações.

B o levantamento de necessidades de treinamento nas
organizações.

C o gerenciamento da remuneração nas organizações.

D a gestão das carreiras nas organizações.

E a avaliação de desempenho nas organizações.

QUESTÃO 59

A gestão por competências, que é uma nova tendência da gestão de
pessoas no setor público, é caracterizada por estabelecer perfis de
conhecimentos, habilidades e atitudes necessários aos desafios
organizacionais, assim como,

A novos instrumentos para a gestão do desenvolvimento dos
servidores públicos.

B novos padrões de desempenho para os servidores públicos.

C novos níveis remuneratórios para as carreiras públicas.

D novos meios de acesso aos cargos previstos no serviço público.

E novos modelos de gestão da qualidade do trabalho nas
organizações públicas.

QUESTÃO 60

No que se refere à classificação de materiais, assinale a opção
correta.

A A codificação dos materiais em estoque é desenvolvida a partir
da curva ABC.

B A classificação ABC é construída a partir do ordenamento dos
valores unitários de cada item em estoque.

C O uso conjunto das classificações ABC e XYZ propicia o
aprimoramento da gestão dos estoques.

D Itens básicos que ingressam no processo produtivo da empresa
devem ser classificados como materiais em processamento.

E A classificação MRP de materiais baseia-se no grau de
criticidade de cada material para a organização.

QUESTÃO 61

Acerca do setor de compras e seus processos, assinale a opção
correta.

A As especificações de conformidade dos itens a serem
adquiridos relacionam-se à descrição das suas aplicações. 

B Um menor número de itens em estoque e uma redução do
trabalho de manuseio são consequências da padronização das
aquisições.

C Nos modelos mais avançados de estruturação do setor de
compras, as atividades do setor iniciam-se com o recebimento
das ordens de compras.

D As atividades de compras são uma função estratégica da
organização, portanto não devem ser terceirizadas.

E Recomenda-se manter fornecedores cativos para o
abastecimento de insumos.
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QUESTÃO 62

dia
nota

fiscal

entradas saídas saldos

qtde. preço total qtde. preço total qtde. total

1/5 001 100 15 1.500 100 1.500

2/5 002 150 20 3.000 250 4.500

3/5 80 15 1.200 170 3.300

5/5 20 15 300 150 3.000

O quadro acima mostra a ficha de movimentação de determinado
item em estoque. Com base nesse quadro, assinale o método de
avaliação dos estoques ilustrado por essa ficha.

A partidas dobradas
B lote a lote
C PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair)
D UEPS (último a entrar, primeiro a sair)
E custo médio

QUESTÃO 63

Assinale a opção correta a respeito da gestão de estoques.

A A rotatividade ou antigiro é calculada pela relação entre o
consumo anual e o estoque médio do produto.

B As técnicas de previsão de consumo são qualificadas em três
classes: projeção, explicação e predileção.

C Tempo de reposição refere-se àquele decorrido entre a
fabricação do produto pelo fornecedor, sua separação, emissão
do respectivo faturamento e sua preparação para o transporte.

D Os inventários gerais devem ser efetuados exclusivamente ao
final do exercício.

E No sistema de estocagem fixa, devem ser utilizadas duas fichas
mestras de controle: uma com o saldo total do item, e outra,
com o controle de saldo por local de estoque.

QUESTÃO 64

Com relação ao recebimento e à armazenagem, assinale a opção
correta.

A A ponte rolante consiste em um sistema de manuseio entre
pontos sem limites fixos.

B Qualquer obra de engenharia é recebida mediante conferência
física por amostragem.

C Para otimizar o espaço de guarda de embalagens de formato
cônico, o ideal é que se realize a paletização dessas
embalagens.

D Bloco vazado, colmeia e fileira interrompida são arranjos
físicos utilizados nos paletes.

E Os leiautes dos depósitos, que são estabelecidos ainda na
planta, possibilitam a manutenção do ótimo de economia e
rendimento do espaço, portanto devem permanecer sem
variações ao longo do tempo. 

QUESTÃO 65

A doação de bens patrimoniais irrecuperáveis pode ser efetuada por
órgãos integrantes da administração pública federal direta em favor
de

A estados e municípios carentes.
B instituições filantrópicas, reconhecidas como de utilidade

pública pelo governo federal.
C qualquer outro órgão integrante da União.
D consórcios intermunicipais.
E órgão ou entidade da administração pública federal direta,

autárquica ou fundacional.

QUESTÃO 66

Acerca das modalidades de transporte, assinale a opção correta.

A O transporte de uma carga inicialmente por rodovia e
posteriormente por ferrovia, desde sua origem até seu destino
final, não pode ser considerado multimodal, visto que as duas
modalidades empregadas são terrestres.

B O transporte lacustre representa o segmento aquaviário de
maior utilização no Brasil.

C CIF (custo, seguro e frete) e FOB (livre a bordo) são sistemas
de fretes praticados exclusivamente no transporte aéreo.

D Cabotagem é um segmento de transporte terrestre.

E A depender da mercadoria, da quantidade, do local de origem
e do destino, o transporte aéreo propicia um frete inferior em
relação ao transporte marítimo.

QUESTÃO 67

Assinale a opção correspondente à estrutura mais adequada à
distribuição de produtos conhecidos, de consumo popular e
acelerado.

A distribuidoras especializadas

B organização de vendas de terceiros

C organização de vendas própria

D agentes comissionados

E representantes comissionados

QUESTÃO 68

10

50

30

20

b

tempo

quantidade

a

60

40

M. Dias. Administração de materiais: uma abordagem

logística. 5.ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 53 (com adaptações).

A curva dente de serra mostrada acima representa os níveis de
estoque de determinado material de consumo em uma empresa de
calçados. Com base nesse gráfico, assinale a opção correta.

A É correto afirmar que o sistema de controle de estoques
utilizado para o item é o sistema das revisões periódicas.

B O segmento b representa o intervalo de reposição.

C O segmento a representa o período de revisão.

D O ponto de pedido é de 10 unidades.

E Não existe estoque mínimo.
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QUESTÃO 69

Considere uma economia formada unicamente por dois indivíduos,
indivíduo 1 e indivíduo 2, e por dois bens, bem A e bem B. O
indivíduo 1 pode produzir, no máximo, 120 unidades do bem A ou
60 unidades do bem B. O indivíduo 2 pode produzir, no máximo,
20 unidades do bem A ou 40 unidades do bem B. Considerando que
a tecnologia de produção dos dois indivíduos seja linear, assinale
a opção correta.

A O melhor meio de maximizar a produção conjunta dos bens A
e B é o indivíduo 1 se especializar na produção do bem B e o
indivíduo 2 se especializar na produção do bem A.

B Nessa economia não existem possibilidades de trocas, pois o
indivíduo 1 é mais eficiente que o indivíduo 2 na produção dos
dois bens.

C Um ponto da fronteira de possibilidades de produção em que
dois bens são produzidos é sempre mais eficiente que um ponto
em que um único bem é produzido. 

D O indivíduo 1 possui vantagem comparativa em relação ao
indivíduo 2 na produção dos bens A e B.

E O indivíduo 2 possui menor custo de oportunidade na
produção do bem A que o indivíduo 1.

QUESTÃO 70

Com relação à teoria clássica do consumidor e suas implicações
micro e macroeconômicas, assinale a opção correta.

A No modelo de equilíbrio geral, com consumidores homogêneos
e firmas em concorrência perfeita, a hipótese de neutralidade
da moeda não é observada.

B De acordo com o modelo de equilíbrio geral, se os
consumidores possuem informação perfeita e as firmas operam
em concorrência monopolística, a moeda será não neutra,
conforme estabelecido pela teoria keynesiana.

C A demanda agregada da economia keynesiana é igual à soma
das demandas dos consumidores individuais.

D Se o orçamento do consumidor é equilibrado e vale o axioma
fraco da preferência revelada, a função demanda é homogênea.

E A função demanda walrasiana do consumidor é homogênea de
grau 1 em relação aos preços.

QUESTÃO 71

No que se refere aos efeitos renda, preço e substituição, assinale a
opção correta.

A Se o aumento da renda do consumidor gera o aumento da
quantidade demandada dos bens x e y, os bens x e y são
complementares.

B Se o efeito renda é negativo, o bem é do tipo de Giffen.

C Se existem os bens 1 e 2 em uma economia e a demanda do
bem 2 é independente da renda, o bem 1 será normal.

D Se o aumento do preço do bem implica em redução da sua
quantidade demandada, o bem é do tipo de Giffen.

E Se o aumento do preço do bem x gera a redução da quantidade
demandada do bem y, os bens x e y são substitutos.

QUESTÃO 72

Considerando a teoria da produção e os principais resultados
relacionados às curvas de custo, assinale a opção correta.

A Se o preço de uma hora de trabalho for igual a 10 unidades
monetárias, se o preço de uma hora de capital for igual a 5
unidades monetárias e se as produtividades marginais do
trabalho e do capital forem iguais a 30 e 20 unidades de fator
produtivo por hora, respectivamente, é correto afirmar que a
combinação utilizada pela firma minimizará o custo de
produção.

B Se determinada combinação de fatores de produção
proporcionar dois níveis distintos de produção, a função de
produção exibirá retorno crescente à escala.

C Se a taxa marginal de substituição técnica é decrescente, a
isoquanta é convexa.

D Se a adição de uma unidade extra de trabalho ao processo
produtivo gera declínio da produtividade marginal, a firma
deve manter o nível de produção como forma de maximizar o
seu lucro.

E Se uma firma utiliza, em seu processo produtivo, certa
combinação de capital e trabalho, de modo que a produtividade
marginal do capital seja igual a 10 Q e a produtividade
marginal do trabalho seja igual a 20 Q, em que Q é a função de
produção, é correto afirmar que o lucro da firma será
maximizado se no processo produtivo for utilizado o dobro do
insumo trabalho em relação ao capital. 

QUESTÃO 73

A produção de uma firma que opera, no mercado concorrencial,
com função custo total C(q) = 0,5q² !10q + 40 e com preço igual
a 20 unidades monetárias corresponde a

A 30 unidades.
B 40 unidades.
C 50 unidades.
D 10 unidades.
E 20 unidades.

QUESTÃO 74

Considerando os principais agregados macroeconômicos e as
identidades do sistema de contas nacionais, assinale a opção
correta. 

A Quando um agente retira recursos da caderneta de poupança e
compra um imóvel residencial usado, ocorre redução da
poupança agregada e elevação do consumo das famílias no
cálculo do PIB.

B Um bem produzido em 2012 e vendido em 2013 contribui para
o PIB de 2012.

C Nas contas nacionais, os desembolsos das famílias relativos à
aquisição de casa própria nova são computados na formação
bruta de capital fixo.

D O produto interno bruto (PIB) a preços de mercado deriva da
soma da remuneração de todos os fatores de produção.

E A venda de um imóvel comercial usado é computada, para fins
de apuração do PIB, pelo valor da venda do imóvel e não pelo
valor contábil.
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QUESTÃO 75

Com relação às contas do balanço de pagamentos, assinale a opção

correta.

A Se o Banco Central fixar a taxa básica de juros da economia,
o superávit do balanço de pagamentos provocará elevação

permanente da base monetária.

B O superávit global do balanço de pagamentos é igual à

variação da base monetária.

C O pagamento de amortização de empréstimo internacional

junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) é registrado nas
transações correntes do balanço de pagamentos.

D Afirmar que um país possui poupança externa positiva é
equivalente a afirmar que a sua balança comercial é deficitária.

E É suficiente para a perda de reservas internacionais que o país
apresente déficit em transações correntes. 

QUESTÃO 76

Considerando o modelo macroeconômico IS/LM, assinale a opção

correta.

A Ainda que na situação de armadilha da liquidez, o Banco
Central possui poder de influência sobre a economia. Um

exemplo desse resultado é a política do quantitative easing.

B Se o Banco Central fixar a taxa de juros da economia, a LM

será horizontal e a economia estará na situação de armadilha da
liquidez.

C A elevação da propensão marginal a consumir altera a
inclinação da curva IS em rotação horária.

D Um aumento do consumo autônomo altera a inclinação da
curva IS em rotação anti-horária.

E O aumento da sensibilidade do investimento em relação à taxa
de juros acarreta a inclinação da IS.

QUESTÃO 77

Considere uma economia descrita pelas equações

π
t
 = π

t ! 1!0,7 (u
t
 ! u*) e u* = 0,4 (u

t ! 1 + u
t ! 2), 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. No que se refere a essa economia,

assinale a opção correta.

A A estratégia gradualista de combate à inflação não gera
desemprego.

B A taxa natural de desemprego é fixa e depende unicamente de
fatores estruturais e institucionais.

C Uma estratégia de redução permanente da taxa de inflação gera
desemprego em curto prazo, contudo, em longo prazo, o nível

de desemprego natural será igual ao verificado no momento
inicial da política.

D Nessa economia, o Banco Central é mais conservador que a
média da sociedade.

E Nessa economia, verifica-se o resultado clássico da histerese.

QUESTÃO 78

No que se refere ao cálculo da dívida pública, ao superávit primário

e aos efeitos das políticas fiscais sobre a economia, assinale a opção

correta.

A Após a implantação do Plano Real, o déficit previdenciário

reduziu o resultado primário do governo. 

B As Letras Financeiras do Tesouro (LFTs) são títulos da dívida

federal indexados à taxa nominal de câmbio.

C As capitalizações do Tesouro Nacional à CAIXA aumentam a

dívida líquida do setor público.

D No período de 1995 a 1999, uma desvalorização da taxa

nominal de câmbio implicou redução da dívida líquida do setor

público.

E Os dividendos pagos pelo Banco do Brasil reduzem o superávit

primário.

QUESTÃO 79

Considerando os principais planos de desenvolvimento adotados no

Brasil desde 1950, assinale a opção correta.

A A política econômica adotada pelo governo do presidente Café

Filho foi expansionista, o que culminou no crescimento do

déficit fiscal e da inflação.

B A reforma cambial de 1957 buscou estimular a estratégia de

substituição de importações.

C No início da década de 50 do século XX, a falta de divisas

impediu o uso da política cambial como instrumento de

estímulo econômico.

D De 1940 a 1970, a política cambial brasileira foi conduzida

pelo regime do padrão-ouro.

E O objetivo da instrução 113 da SUMOC (Superintendência da

Moeda e Crédito) foi restringir a importação de bens de

consumo para estimulação da estratégia de substituição de

importação.

QUESTÃO 80

Com relação aos principais planos de estabilização da economia

brasileira, assinale a opção correta.

A O aumento do poder de compra dos trabalhadores foi um

resultado importante observado no Plano Cruzado.

B Nos Planos Cruzado e Bresser, os salários foram congelados.

C O principal objetivo do Plano Bresser foi a completa

eliminação da indexação da economia.

D O Plano Verão instituiu o cruzado novo com o objetivo de

expansão da demanda agregada da economia por meio da

expansão monetária.

E O Plano Verão instituiu a URP (unidade de referência de

preços) salarial, o que culminou na retroalimentação da

inflação.
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