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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 71 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A microeconomia, que constitui o cerne da análise econômica,

examina o comportamento dos agentes econômicos individuais e,

por essa razão, é um instrumental importante para a tomada de

decisão desses agentes. Acerca desse assunto, julgue os itens

subseqüentes. 

71 Se um determinado indivíduo dispõe-se a comprar um

telefone celular de qualidade inferior, desde que seja mais

fácil operá-lo, então, para esse consumidor, as curvas de

indiferença entre os atributos qualidade e facilidade de uso

são formadas por ângulos retos paralelos.

72 Aumentos nos preços dos bens inferiores, em razão de o

efeito renda ser positivo, não alteram o consumo

desses bens.

73 Supondo-se que a queda recente dos preços das TVs de alta

definição eleve os gastos das famílias com esses produtos,

então, é correto afirmar que a demanda desse tipo de TV é

preço elástica.

74 A alta dos salários da mão-de-obra especializada no mercado

de tecnologia da informação e comunicações (TIC) eleva os

custos médios e marginais dessa indústria e, portanto,

desloca a sua curva de oferta, para cima e para a esquerda.

75 Funções de produção, caracterizadas pela existência de

rendimentos crescentes de escala, excluem a possibilidade de

as produtividades marginais e médias dos insumos serem

decrescentes.

76 A concentração de empresas de alta tecnologia no Vale do

Silício, nos Estados Unidos da América, atrai uma oferta

substancial de engenheiros, informáticos e técnicos

especializados, gerando, assim, economias externas de

escalas para as novas empresas que se instalam nesse

mercado. 

77 Quando comparado com os setores competitivos, no longo

prazo, as indústrias monopolizadas não somente tendem a

produzir menos, mas também utilizam os insumos de forma

mais ineficiente. 

78 A existência de uma ampla rede de serviços e suporte técnico

constitui uma forma típica de estabelecer vantagens

competitivas mediante estratégias de liderança de custos. 

A teoria macroeconômica analisa o comportamento dos grandes
agregados econômicos. Considerando os conceitos básicos dessa
teoria, julgue itens que se seguem. 

79 Aumentos nos gastos do governo com aposentadorias e
pensões, para um dado nível de arrecadação, expandem o
produto interno bruto (PIB) e a renda disponível, porém,
esse aumento se faz às expensas do investimento doméstico.

80 Adeptos da teoria keynesiana acreditam que problemas como
inflação e desemprego não são tratados de forma adequada,
mediante o controle da oferta monetária e a livre atuação das
forças do mercado.

81 Em presença da armadilha da liquidez, políticas fiscais
expansionistas deslocam a curva IS para cima e para a direita
e, via efeito deslocamento (crowding out), elevam as taxas
de juros da economia restringindo, assim, a eficácia
dessas políticas. 

82 A existência de uma curva de Phillips negativamente
inclinada implica que, mesmo no curto prazo, aumentos nos
gastos públicos não alteram a produção e o emprego
contribuindo, unicamente, para elevar a inflação. 

83 Se a turbulência atual dos mercados financeiros levar as
famílias a transferirem seus recursos dos fundos de
investimento para as cadernetas de poupança, esse tipo de
comportamento conduz à expansão do agregado monetário
M2, porém, não altera o agregado M1.

84 O aumento das despesas das famílias durante a época do
Natal desloca a curva de demanda agregada da economia
brasileira para cima e para a direita contribuindo, assim, para
elevar o nível de equilíbrio da renda. 

85 A dívida líquida do setor público é tanto maior quanto mais
elevados forem o resultado operacional do setor público e a
senhoriagem. 

A análise da economia brasileira é fundamental para o
entendimento da situação econômica atual. A respeito desse
assunto, julgue os itens de 86 a 90.

86 O II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), embora
tendo atingido suas metas em termos de mudanças
estruturais, contribuiu para a crise da dívida externa, em
razão de ter sido viabilizado, em grande parte, pelo aumento
do endividamento externo.

87 Durante o período do milagre econômico, a adoção de uma
política monetária restritiva, evidenciada pelo baixo
crescimento dos meios de pagamento, possibilitou a
expansão da produção e do emprego sem que houvesse
descontrole inflacionário. 
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88 No setor dos bens não comercializáveis, a eficácia da âncora

cambial para controlar a inflação no âmbito do Plano Real

ficou comprometida porque nesse setor a produção não era

submetida à concorrência das importações.

89 No âmbito das reformas dos anos 90 do século passado, a

adoção do tripé de políticas — metas de inflação, flutuação

do câmbio e austeridade fiscal — permitiu manter a inflação

sob controle e resguardar os equilíbrios fiscal e externo. 

90 A Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior

(PITCE), de caráter exclusivamente horizontal, não

contempla quaisquer ações destinadas a favorecer o

desenvolvimento de setores específicos, mas enfatiza a

inovação  tecnológica como meio de criar vantagens

comparativas dinâmicas para tornar o país mais competitivo

nos mercados internacionais.

O papel desempenhado pelo governo é fundamental para o

funcionamento adequado das modernas economias de mercado.

Em conformidade ao arcabouço teórico e aplicado, desenvolvido

no âmbito da economia do setor público, julgue os itens

seguintes.

91 Investimentos públicos na área de infra-estrutura e em

setores econômicos estratégicos constituem exemplos típicos

da função alocativa do governo. 

92 As ineficiências, associadas aos impostos cumulativos, são

particularmente elevadas para os produtos que apresentam

um grande número de etapas de produção e distribuição

gerando, assim, incentivos para a integração vertical das

empresas que os fabricam. 

93 Em uma economia que apresenta elevadas taxas de

crescimento, é possível estabilizar a relação dívida/PIB,

mesmo em presença de um aumento do deficit público. 

94 A partir de meados dos anos 90 do século passado,

observou-se um aumento substancial da dívida externa

líquida em relação à dívida líquida total do setor público,

no Brasil.

95 A idéia de que, nas modernas economias de mercado, o

governo, ao invés de substituir a iniciativa privada, deve

complementá-la , colide com a função reguladora do Estado.

Na economia globalizada, o estudo da economia e das finanças
internacionais é fundamental para o entendimento das regras que
norteiam as relações entre países. A esse respeito, julgue os
itens a seguir.

96 O fato de os países beneficiarem-se com a especialização na
produção de bens para os quais eles têm os menores custos
de oportunidade é compatível com a teoria das vantagens
comparativas. 

97 A imposição de quotas e tarifas à importação pode, no longo
prazo, contribuir para reduzir as exportações e apreciar a
moeda nacional. 

98 Ao longo dos anos 90 do século passado, os deficits

recorrentes nas contas de capital e financeira do balanço de
pagamentos brasileiro traduziram-se em acumulação
substanciais de reservas e reafirmaram o papel do Brasil
como credor nos mercados internacionais. 

99 Considere que o governo deseje estimular a produção e o
emprego para tirar o país de uma recessão. Nesse caso, se o
país adota um regime de câmbio fixo, a expansão da oferta
de moeda é bem mais eficaz do que o aumento dos gastos
públicos.

100 O acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual

Property Rigths, Including Trade in Counterfeits Goods),
que regulamenta os direitos de propriedade intelectual
relativos ao comércio, constitui um exemplo de acordo
multilateral, administrado pela Organização Mundial do
Comércio (OMC).

101 Áreas de Livre Comércio, como é o caso do tratado NAFTA
(North American Free Trade Agreement), implicam não
somente concessões comerciais entre os países membros,
mas também a adoção de uma tarifa externa comum em
relação aos países não-participantes. 

A abordagem integrada do desenvolvimento, envolvendo tanto
seus aspectos econômicos como aqueles relativos à questão
social, é particularmente relevante, em países como o Brasil,
caracterizado por importantes heterogeneidades. Com respeito a
esses aspectos do desenvolvimento, julgue os próximos itens. 

102 No Brasil, as disparidades de renda explicam-se, sobretudo,
pelas desigualdades geradas no mercado de trabalho,
particularmente no que diz respeito à fixação das regras
salariais. 

103 Em razão do crescimento da renda média de todos décimos
da distribuição de renda, entre 1981 e 2002, ocorreu um
declínio tanto da pobreza como da extrema pobreza no
Brasil.

104 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) não só
contempla aspectos relacionados à renda e à educação, mas
também capta as deficiências em saúde pública, mensuradas
pela taxa de mortalidade infantil, expectativas de vida da
população e condições de saneamento básico. 

105 No tocante ao desenvolvimento tecnológico e científico, a
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) destaca-se pelo
fato de financiar projetos de CT&I (Ciência, Tecnologia e
Informação) exclusivamente no âmbito das empresas
privadas, enquanto que o Conselho Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento (CNPq) dedica-se à formação de recursos
humanos, no País e no exterior, e às parcerias com as
universidades.
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Em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue os

itens a seguir.

106 Caso um grupo de servidores públicos ganhe judicialmente

o direito de receber uma gratificação de insalubridade, com

efeito retroativo de cinco anos, e a parcela retroativa for

paga por meio de precatório judicial, esta não integrará o

limite de despesa de pessoal do órgão em que estão lotados

os servidores, mas os valores que passarão a ser pagos a

partir do recebimento da sentença judicial serão incluídos

no limite.

107 A aplicação de restrições à despesa total com pessoal em

todos os poderes e órgãos da administração pública poderá

ocorrer antes mesmo que o limite máximo definido na

LRF seja alcançado.

108 Se não houver recursos suficientes para atender, ao mesmo

tempo, dois projetos de um mesmo órgão, sendo que um

deles já esteja em andamento no exercício em curso e o outro

deva ter seu início no exercício para o qual se elabora a

proposta orçamentária, o montante disponível deve ser

consignado na lei orçamentária anual de acordo com o

critério de proporcionalidade do valor total dos projetos. 

109 Se o relatório de gestão fiscal de um município de 300 mil

habitantes não for apresentado até trinta dias após o

encerramento do período a que corresponder, as

transferências voluntárias da União devem ser

imediatamente suspensas.

110 Se uma instituição financeira contratar empréstimo com um

ente da Federação e não exigir a comprovação de que a

operação atende às condições e aos limites da LRF, o

empréstimo será considerado nulo, devendo ser devolvidos

os recursos emprestados, sendo admitida, nesse caso, apenas

a cobrança dos encargos administrativos com a realização

do contrato.

111 Além das sanções impostas aos entes da Federação, em caso

de descumprimento das condições e dos limites

estabelecidos, a LRF prevê a aplicação de penas aos

ordenadores de despesa responsáveis pelos atos irregulares.

Em relação à aplicação das Leis n.º 4.320/1964 e

n.º 11.540/2007, julgue os itens de 112 a 116.

112 A lei orçamentária anual não pode destinar recursos à

transferência de qualquer espécie a entidades com

fins lucrativos.

113 Na hipótese de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)

no aporte de capital a projeto de impacto, a propriedade

intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá

ao FNDCT.

114 Das receitas da Contribuição de Intervenção no Domínio

Econômico (CIDE), 50% devem ser destinados pelo

FNDCT para programas de desenvolvimento científico e

tecnológico especificados em lei.

115 Do montante do superavit do orçamento corrente, devem ser

destacados os recursos legalmente vinculados a finalidade

específica, a fim de que a vinculação se mantenha no

exercício subseqüente.

116 As despesas e receitas públicas devem ser contabilizadas de

acordo com o regime de competência.

Em relação à elaboração e gestão de projetos e programas,

julgue os itens que se seguem.

117 A qualidade de um sistema de gestão é medida pelo grau em

que as práticas isoladas e setoriais da organização

conseguem integrar-se para uma atuação conjunta.

118 Os contratos de gestão têm por objetivo dar maior autonomia

gerencial à ação pública, a fim de atingir metas de

desempenho, e consistem em acordos ou ajustes contratuais

em que, de um lado, está o poder público e de outro, um

órgão da administração direta, entidade da administração

indireta ou até mesmo uma organização não integrante da

administração pública que, no entanto, administre recursos

ou bens públicos.

119 De acordo com o mecanismo de planejamento por cenários,

o gestor deve construir diferentes hipóteses sobre o

desenvolvimento das circunstâncias futuras e preparar

estratégias de longo prazo para enfrentar cada uma

dessas circunstâncias.

120 Atualmente, o conhecimento tornou-se o recurso mais

importante na gestão organizacional, sem o qual os diversos

projetos e programas dificilmente alcançarão os resultados

esperados.


