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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens a seguir, acerca de microeconomia.

51 A lei dos rendimentos decrescentes está associada ao fato de
que, quando um dos fatores de produção é fixo, o decréscimo
do produto marginal é uma regra geral.

52 Os rendimentos de escala estão associados ao aumento na
escala de produção da firma e ao fato de que, à medida que a
empresa ampliar sua escala de produção, o seu custo médio de
curto prazo também aumentará.

53 Em uma curva de possibilidade de produção, a quantidade
produzida de bens e serviços é limitada pela disponibilidade de
recursos e pela tecnologia dominada pelos trabalhadores.

54 As curvas de indiferença indicam todas as combinações que
geram a mesma utilidade para os consumidores. Uma
inclinação positiva da curva de indiferença violaria a premissa
de que uma quantidade maior de mercadoria é preferível a uma
quantidade menor.

55 A essencialidade e a restrição de mercado de determinado bem
são os principais elementos que motivam a elasticidade preço
da demanda. O horizonte temporal não é um desses elementos,
pois permite que os consumidores de determinada mercadoria
encontrem outras formas de substituí-la, quando seu preço
aumenta.

A respeito da teoria do consumidor, julgue os itens seguintes.

56 Uma alocação será considerada eficiente no sentido de Pareto,
quando forem realizadas todas as trocas de bens mutuamente
vantajosas. Um exemplo desse tipo de eficiência é o
monopolista perfeitamente discriminador de preços, que
incorpora todo o excedente do consumidor.

57 A isoquanta é uma curva que representa as combinações de
fatores de produção que resultam na mesma quantidade de
produto. O ponto ótimo de uma isoquanta é dado pela
intersecção com outra isoquanta que descreve combinações de
outros fatores de produção.

58 A curva de Engel relaciona a quantidade consumida de uma
mercadoria ao nível de renda. No caso de um bem normal, a
inclinação da curva de Engel será descendente.

Acerca das estruturas de mercado, julgue os itens de 59 a 63.

59 O oligopolista pode criar produtos diferenciados para permitir
a fidelização de um conjunto de clientes, o que possibilita a
adoção de preço superior ao custo marginal.

60 A forma de mercado denominada de monopsônio é
caracterizada pela existência de poucas empresas compradoras,
que determinam seus preços e dificultam a entrada de novos
compradores no mercado. Um exemplo dessa estrutura de
mercado é a relação entre as poucas fábricas de cigarros e a
compra de fumo em certas regiões do Brasil.

61 As formas de mercado dependem de três características
principais: quantidade de empresas, tipo do produto e
existência de barreiras à entrada. O monopólio é uma estrutura
que ocorre quando não existem substitutos próximos e uma
única empresa atua no mercado.

62 As mudanças tecnológicas e institucionais exigem maior
especialização e formas mais estruturadas de cooperação
empresarial. Nesse contexto, observa-se uma gradativa
substituição nas empresas do modelo horizontal pelo modelo
de verticalização, com intuito de atingir maior competitividade.

63 A fusão tecnológica, a globalização de mercados e as
tecnologias da informação são fatores que estimulam a criação
de redes produtivas. No ramo de estudo das redes produtivas,
existem ao menos duas correntes: a técnico-econômica, que
está associada à busca de competitividade pela concentração de
recursos produtivos e minimização de custos; e a corrente
fenomenológica de tradição interdisciplinar, que está
relacionada aos fatores políticos, culturais e sociais como
pontos chaves para explicar as redes de empresas.

A respeito da economia do setor público, julgue os itens que se
seguem.

64 A dívida bruta do governo federal é apurada pelo critério de
competência, considerando-se a apropriação de encargos
contabilizada na forma pro rata, independentemente de
ocorrerem liberações ou reembolsos no período.

65 Entende-se por política fiscal a atuação do governo voltada
para o estímulo do crescimento econômico e a redução da taxa
de desemprego populacional, por intermédio da elaboração do
orçamento público.

66 O estado regulador depende das agências que operam o Poder
Executivo fora da administração direta e do entendimento de
que a revisão das normas acontece juntamente com a revisão
orçamentária.

67 O resultado primário do setor público corresponde ao déficit
nominal deduzido dos juros nominais apropriados por
competência, incidentes sobre a dívida pública. Para facilitar
a mensuração do efeito da política fiscal executada pelo
governo, a parcela dos juros externos e incidentes sobre a
dívida mobiliária em moeda estrangeira não é considerada.

Considere os dados hipotéticos das contas nacionais de um país em
um determinado ano.

R$ (bilhões)

produto interno bruto a preços de mercado 900

renda líquida enviada ao exterior   30

tributos indiretos   60

tributos diretos   80

transferências   50

subsídios   10

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

68 A renda disponível do setor privado é igual a R$ 790 bilhões.

69 O produto nacional bruto a custo de fatores é igual a R$ 820
bilhões.

 – 4 –



CESPE/UnB – ANTT/2013

Um determinado país realizou, durante um ano, as transações com

o exterior mostradas na tabela abaixo.

valor (em bilhões de

unidades monetárias)

importações de mercadorias no valor FOB 20

exportações de mercadorias no valor FOB 10

recebimento de empréstimos do exterior 5

remessa de lucros para o exterior 3

pagamento de serviços de fretes e seguros 1

recebimento de recursos relacionados à cessão

de patentes
3

Com base nessas informações e nos conceitos relacionados ao

balanço de pagamentos, julgue os próximos itens.

70 O saldo das contas capital e financeira é de oito bilhões de

unidades monetárias.

71 O país transferiu poupança para o exterior, apresentando

déficit em transações correntes de 11 bilhões de unidades

monetárias.

O superávit primário do setor público consolidado

alcançou R$ 5,7 bilhões em maio. O superávit primário

acumulado no ano alcançou R$ 46,7 bilhões, comparativamente a

R$ 62,9 bilhões no mesmo período do ano anterior. Os juros

nominais, apropriados por competência, alcançaram R$ 20 bilhões

em maio. No ano, os juros nominais acumularam R$ 100,5 bilhões.

No acumulado em doze meses, os juros nominais alcançaram

R$ 219,4 bilhões.

Política Fiscal. Nota para a imprensa BCB. 28/06/2013.

Com base nas informações acima e nos conceitos relacionados à

dívida pública, julgue os itens que se seguem.

72 A necessidade de financiamento do setor público foi positiva

em maio, haja vista o resultado nominal negativo nesse mês.

73 O setor público gastou menos do que arrecadou no mês

de maio, conforme evidenciado pelo superávit primário de

R$ 5,7 bilhões, que considera o esforço para o pagamento de

juros nominais de R$ 20 bilhões nesse mês.

Acerca do papel do governo na economia, julgue os itens

subsequentes.

74 O imposto de renda e o seguro desemprego podem ser

considerados como estabilizadores automáticos da economia,

inserindo-se como políticas públicas de estabilização

econômica.

75 A política econômica que se baseia em regras é mais

vulnerável aos ciclos políticos que a política econômica

discricionária.

No que diz respeito ao modelo IS-LM e à curva de Phillips, julgue

os itens a seguir.

76 Com relação à hipótese de expectativas adaptativas, existe

trade-off entre inflação e desemprego somente no curto prazo.

Já no longo prazo, a curva de Phillips é vertical.

77 Quanto maior for a elasticidade da demanda por moeda em

relação à taxa de juros, menor será a eficácia de uma política

fiscal expansionista.

Considerando os conceitos de agregados monetários, julgue o

próximo item.

78 Em uma economia em que 20% dos meios de pagamento são

detidos na forma de papel-moeda e 10% dos depósitos à vista

são mantidos pelos bancos como reservas, o multiplicador

monetário deve ser igual a 4.

RASCUNHO
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A respeito dos modelos de comércio exterior e dos blocos
econômicos, julgue o item subsecutivo.

79 Em um modelo de proporção de fatores, os proprietários dos
fatores de produção escassos perdem com o comércio
internacional.

Considerando um modelo de economia aberta com perfeita
mobilidade de capitais e câmbio flexível, julgue o item a seguir.

80 Uma política fiscal expansionista é eficaz para aumentar a
atividade econômica.

Considere um modelo de regressão linear na forma matricial:

Y = Xβ + g

em que X é uma matriz n × k, β é um vetor k × 1 e g é um vetor
n × 1.

Com base nessas informações, julgue os itens subsecutivos.

81 Se todas as hipóteses de um modelo de regressão linear forem
satisfeitas, será correto afirmar que, pelo teorema de
Gauss-Markov, o estimador apurado pelo método de mínimos
quadrados ordinários é o mais eficiente estimador linear de β.

82 O estimador de β pelo método dos mínimos quadrados
ordinários é b = (X’X)!1 (X’Y), em que X’ representa a matriz
transposta de X.

Com relação aos números índices e suas propriedades, julgue o item
a seguir.

83 O índice de Laspeyres tende a subestimar as variações de
preços, enquanto o índice de Paasche tende a superestimar
essas variações.

Acerca dos modelos de séries temporais, julgue os itens que se
seguem.

84 Os componentes do vetor X
t
 são ditos cointegrados de ordem

d,b se todos os seus componentes são integrados de ordem d e
existe um vetor β tal que a combinação linear entre X

t
 e β é

integrada de ordem d!b.

85 Um modelo autorregressivo de 1.ª ordem Y
t
 = c + θY

t!1 + g
t
,

com #θ# < 1, pode ser reescrito como um processo de média
móvel de ordem infinita.

A respeito das mudanças e da evolução da economia brasileira,
julgue os itens de 86 a 90.

86 A configuração do sistema tributário que emergiu da
Constituição Federal de 1988 priorizou a descentralização e o
fortalecimento da autonomia dos estados e municípios e a
atenuação dos desequilíbrios regionais, do que resultaram a
ampliação da competência tributária daqueles entes e o
aumento das partilhas e transferências constitucionais dos
impostos.

87 A industrialização brasileira sustentou-se, inicialmente, nos
mercados urbanos, que se formaram a partir da produção de
bens duráveis, com alta relação capital-produto, antes
importados. O processo se deu em função da acumulação de
capital e não pela demanda de bens de consumo, para isso
contribuindo a produção e exportação agrícolas, o que está em
consonância com a hipótese cepalina, da suficiência do
mercado interno para a industrialização, dadas a renda gerada
e a riqueza acumulada no meio rural.

88 O Plano de Metas (1956/1961) tem sido considerado como a
primeira experiência efetiva de planejamento governamental
no Brasil, por seu caráter abrangente, pelo reconhecimento da
interdependência dos diversos setores da economia. Um dos
conceitos então adotados foi o de ponto de germinação, em
oposição ao de estrangulamento, embasado no pressuposto de
que a oferta de infraestrutura estimula a criação e a expansão
das atividades produtivas.

89 A prática generalizada da correção monetária no Brasil,
incidente sobre as mais variadas formas de contratos no setor
real e no financeiro, foi adotada com os chamados planos
heterodoxos de estabilização da economia, a partir da década
de 80 do século passado, o que estabilizava os índices
inflacionários.

90 O Plano de Aceleração do Crescimento (PAC 2) está
estruturado em seis eixos distintos. Mobilidade Urbana situa-se
no eixo Cidade Melhor, que prevê, entre outros aspectos,
investimentos em espaços para pedestres, barcos, teleféricos e
bolsões de estacionamento.

RASCUNHO
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Julgue os seguintes itens, relativos ao perfil da população brasileira,

incluindo suas desigualdades.

91 Um novo padrão de ocupação do território revela acelerado

processo de urbanização e de concentração da pobreza em

áreas urbanas. A atual dinâmica demográfica acentua a

concentração populacional nas grandes cidades e em cidades

de porte médio que compõem a rede urbana brasileira, com o

consequente esvaziamento do campo e mudanças na natureza

e na concentração da pobreza.

92 Pelo menos nos próximos dez anos o Brasil ainda poderá se

beneficiar pelo bônus demográfico, visto que, com a transição

demográfica, modifica-se a estrutura etária da população. A

maior expectativa de vida, aliada à queda da fecundidade,

favorece o aumento da parcela da população em idade

economicamente ativa, o que reduz a razão de dependência

demográfica.

93 Segundo a divulgação mais recente do Programa das Nações

Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil melhorou seu índice

de desenvolvimento humano (IDH). O relatório destaca o foco

na redução das desigualdades e da pobreza, o que significa, em

termos práticos, que a melhoria, ao longo dos últimos anos, se

traduz em crianças com mais anos de estudos, redução da

morbidade e aumento da renda familiar per capita, segundo os

critérios de mensuração do IDH.

94 O mapa da distribuição espacial de renda elaborado pelo

Conselho Federal de Economia demonstrou, recentemente, que

as áreas com PIB per capita de 1,5 vez a média nacional são

numerosas, e as com renda abaixo de 25% da média nacional

são em número reduzido. Ambas se distribuem aleatoriamente

em todas as regiões brasileiras.

Com relação à estrutura tributária brasileira, julgue os itens

subsecutivos.

95 O ICMS, por constituir-se em um imposto sobre o consumo, é

cobrado no destino. Essa característica estimula a sua

utilização como mecanismo de atração, pelos estados, de novos

empreendimentos. Desse modo, cada unidade federada se torna

responsável por políticas econômicas, assumindo todos os ônus

resultantes dos incentivos fiscais concedidos.

96 Uma das características da estrutura tributária brasileira é a

predominância dos tributos indiretos. Não obstante,

considera-se menor o custo de cobrança dos tributos diretos,

em razão de eles serem calculados e pagos pelo próprio

contribuinte.

Julgue os próximos itens, referentes à previdência social e ao
mercado de trabalho.

97 A contribuição previdenciária sobre as remunerações dos
trabalhadores tem caráter regressivo. Os encargos sociais das
empresas são, em geral, repassados aos preços, como um
tributo sobre o consumo; os encargos sociais dos
trabalhadores, por outro lado, estão sujeitos a um teto de
contribuição; quem recebe abaixo do teto paga
proporcionalmente mais sobre sua renda.

98 De acordo com a última PNAD, mais da metade da população
ocupada está na categoria dos empregados. Parcela
considerável dos empregados, principalmente no setor privado,
ainda não tem carteira assinada. É o que caracteriza a grande
heterogeneidade do mercado de trabalho brasileiro. Relações
informais e baixas remunerações precarizam o financiamento
de um sistema embasado no modelo contributivo dependente
da folha salarial.

A respeito da estrutura orçamentária brasileira e das relações
internacionais do país, julgue os itens subsecutivos.

99 Processo de reprimarização da economia brasileira pode ser
caracterizado pelo aumento do valor agregado nas exportações
do agronegócio e pelo aumento relativo das vendas de
produtos intermediários para os países desenvolvidos.

100 De acordo com a concepção do orçamento-programa, as
despesas autorizadas atendem a uma finalidade específica, e
cada programa contém ações cuja realização viabiliza atingir
os seus objetivos. Esse esquema se materializa com a fixação
dos valores e das metas, e com a designação das respectivas
unidades responsáveis.

De acordo com Adam Smith, em A Riqueza das Nações (1776),
“Mesmo as obras públicas que, por sua natureza, não têm condições
de gerar renda para sua própria manutenção, mas cuja conveniência
está mais ou menos restrita a algum lugar ou distrito em particular,
sempre são mais bem mantidas com uma receita local ou provincial,
sob a direção de uma administração local e provincial, do que com
a receita geral do Estado, cuja administração sempre deve caber ao
poder executivo”. No que diz respeito à descentralização de
atividades, julgue os itens a seguir.

101 A centralização de atividades regulatórias em um único órgão
regulador federal produz resultados equivalentes àqueles que
seriam produzidos pela descentralização dessas mesmas
atividades em órgãos reguladores estaduais, se forem altos os
custos de transmissão e processamento das informações locais
necessárias à definição de regras regionais diferenciadas.

102 Por meio da descentralização das atividades de regulação, as
preferências, as prioridades e as condições locais moldam as
abordagens e os objetivos regulatórios.

Julgue o seguinte item, acerca da economia da regulação.

103 A Constituição Federal de 1988 prevê a ação do Estado como
agente normativo e regulador da atividade econômica,
atribuindo-lhe, na forma da lei, as funções de fiscalização,
incentivo e planejamento.
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No que se refere a serviços públicos, julgue os próximos itens.

104 Compete ao poder concedente declarar de necessidade ou

utilidade pública, para fins de instituição de servidão

administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou

obra pública.

105 Os usuários têm o direito de receber do poder concedente e da

concessionária de serviço público as informações para a defesa

de interesses individuais ou coletivos.

106 A permissão de serviço público não caracterizará delegação a

título precário, caso seja formalizada mediante contrato de

adesão com o poder concedente.

107 Somente a concessão de serviço público, precedida da

execução de obra pública, será objeto de prévia licitação.

108 A prestação de serviços públicos por agentes econômicos, sob

o regime de concessão ou permissão, prescinde de regulação

estatal por instrumentos puramente jurídico-coercitivos,

bastando tão somente os mecanismos consensuais, econômicos

ou financeiros que induzam comportamentos socialmente

desejáveis.

109 Serviço adequado é o que satisfaz as condições de

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das

tarifas.

Julgue os itens subsequentes, a respeito das agências reguladoras no

Brasil.

110 As agências reguladoras são dirigidas em regime de colegiado,

por conselho diretor ou diretoria, cujos membros devem ser

brasileiros de reputação ilibada e com formação universitária

nas áreas de especialidades compatíveis com os respectivos

cargos.

111 A relação entre os ministérios supervisores — responsáveis

pela formulação de políticas públicas — e as agências

reguladoras a eles vinculadas — responsáveis pela

operacionalização dessas mesmas políticas — é de natureza

hierárquica.

112 As competências fiscalizatórias das agências reguladoras

decorrem do poder-dever de acompanhar, monitorar e verificar

se a atuação dos agentes regulados se coaduna com as normas

e condições fixadas para o setor regulado.

Acerca dos contratos de concessão, julgue os itens seguintes.

113 Do descumprimento de dever jurídico de natureza

convencional surge a responsabilidade extracontratual dos

concessionários de serviços públicos. 

114 A caducidade, forma de extinção da concessão, consiste na

retomada unilateral do serviço pelo poder concedente, durante

o prazo da concessão, mediante justa indenização ao

concessionário.

115 O objeto da concessão pode ser transferido parcialmente a

terceiros, desde que seja expressamente autorizado pelo poder

concedente.

116 A reversão no advento do termo contratual consiste na

incorporação, ao poder concedente, da totalidade dos bens do

concessionário, mediante indenização.

117 No contrato de concessão, as cláusulas exorbitantes são as que

contemplam os privilégios e as prerrogativas do poder

concedente, colocando-o em posição superior ao do

concessionário.

Julgue os itens subsecutivos, referentes ao poder normativo das

agências reguladoras.

118 Não cabe às agências reguladoras, no uso do poder normativo,

criar os objetivos e os deveres decorrentes da regulação, em

face do princípio da legalidade.

119 No âmbito da administração pública brasileira, o poder

regulatório é exclusivo das agências reguladoras, em razão de

sua natureza autárquica especial.

120 A função normativa das agências reguladoras, exercida com

vistas ao equilíbrio do subsistema regulado, não se equipara ao

poder regulamentar de competência do chefe do Poder

Executivo.
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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva

o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados

fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura

textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

A missão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é assegurar aos usuários adequada prestação de serviços de transporte

terrestre e exploração de infraestrutura rodoviária e ferroviária outorgada. Considerando a missão da ANTT, redija um texto dissertativo

acerca da forma de atuação do governo e do papel do Estado regulador. Ao elaborar seu texto, atenda, necessariamente, ao que se pede

a seguir.

< explane a respeito do surgimento de agências reguladoras no Brasil; [valor: 7,00 pontos]

< comente acerca da função reguladora do setor público; [valor: 6,00 pontos]

< dê exemplos (no mínimo, três) de falhas de mercado que devem ser superadas. [valor: 6,00 pontos]
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