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Nas questões de 31 a 70, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Considerando que, no mercado de determinado produto homogêneo,
com concorrência imperfeita do tipo duopólio de Cournot e com a
procura dada por P = 150 – 4Q, existam duas empresas com custo
marginal constante e igual a 40, assinale a opção correta.

A Na situação de equilíbrio de Cournot, as quantidades dos dois
produtores serão diferentes. 

B A quantidade total do duopólio é, aproximadamente, igual a 30.
C O lucro de cada uma das duas firmas é diferente e uma delas será

a líder.
D O lucro total das duas firmas é, aproximadamente, igual a 336.
E A quantidade produzida pela firma 1 é, aproximadamente, igual

a 9,16.

QUESTÃO 32

De acordo com as teorias de estrutura de mercado e das vantagens
competitivas, de Porter, assinale a opção correta.

A Vantagem competitiva, segundo o conceito desenvolvido por
Michael E. Porter, não se refere à forma como a estratégia
escolhida pela organização pode determinar e sustentar seu
sucesso competitivo.

B De acordo com Michael E. Porter, a cadeia de valores facilita a
identificação das vantagens competitivas das firmas sem indicar
como encontrar as formas de intensificar essa vantagem.

C Em um mercado monopolista, o produtor não maximiza seus
lucros fazendo a receita marginal igual ao custo marginal, uma
vez que o preço é maior que o custo médio.

D Em um mercado que esteja em concorrência perfeita, a receita
marginal iguala o custo marginal, fazendo, com isso, que o preço
seja sempre igual a seu custo marginal.

E Cartel não representa uma tentativa de estabelecer uma
disciplina de mercado e prevenir a competição excessiva entre
seus membros, referindo-se somente a combinar o preço que
equilibra a economia.

QUESTÃO 33

No que se refere aos agregados econômicos, objetos de estudo da
macroeconomia, assinale a opção correta.

A A despesa interna bruta corresponde ao somatório do consumo
pessoal, das exportações de bens e serviços não fatores, da
formação bruta de capital fixo e da variação de estoques.

B O produto nacional líquido corresponde ao somatório dos
salários, juros líquidos pagos a indivíduos, aluguéis pagos a
indivíduos, lucros distribuídos, lucros retidos e renda líquida
enviada ao exterior.

C A renda pessoal disponível é o somatório de salários, juros
líquidos pagos a indivíduos, aluguéis pagos a indivíduos, lucros
distribuídos e transferência do governo a indivíduos, subtraído
dos impostos diretos dos indivíduos.

D Os conceitos de produto apresentam regras de transformação em
que o agregado interno é o agregado nacional deduzido da renda
líquida enviada ao exterior e o agregado bruto é o agregado
líquido somado às depreciações.

E Os impostos indiretos representam os tributos aplicados sobre a
renda e sobre a propriedade e, ainda, englobam as contribuições
parafiscais destinadas a fins sociais, a exemplo do fundo de
garantia do tempo de serviço e do salário-educação, entre outros.

QUESTÃO 34

Ainda com relação aos objetos de estudo da macroeconomia,
assinale a opção correta.

A Um relacionamento estável de curto prazo entre o volume de
emprego e o produto real implica que a função de produção
de curto prazo seja crescente.

B O salário real de pleno emprego pode ser representado
graficamente somente pela curva de oferta de mão de obra,
independentemente da procura por parte das firmas.

C O oligopólio e a concorrência monopolista implicam a
ausência da hipótese de custos-margens. Nessa teoria, o preço
do produto corresponde ao somatório dos custos variáveis e
de uma margem de lucro que não depende do produto e
emprego.

D Alguns fatores geradores de choque de oferta adverso são a
queda na produtividade do trabalho, a desvalorização real da
taxa de câmbio e a redução da carga tributária indireta.

E A Lei de Okun apresenta uma relação linear entre as
variações do desemprego e os movimentos do produto efetivo
comparativamente ao produto potencial, isto é, o hiato do
produto é inversamente proporcional à diferença entre a taxa
efetiva de desemprego e a taxa natural de desemprego.

QUESTÃO 35

Com base no modelo de Mundell-Fleming e considerando uma
economia aberta sob diferentes regimes cambiais, assinale a opção
correta. 

A Em um regime de câmbio fixo, a política monetária, embora
não modifique o crédito interno líquido, é capaz de alterar a
demanda agregada.

B Com perfeita mobilidade de capitais e câmbio fixo, se o
formulador de política utilizar as operações de mercado
aberto como instrumento contracionista, espera-se que a base
monetária não mude e que o volume de reservas no banco
central diminua.

C A taxa de câmbio é determinada pela oferta e demanda de
moeda estrangeira, quando o regime de câmbio é flexível e
não existe uma perfeita mobilidade de capitais.

D A teoria da paridade de juros, com perfeita mobilidade de
capitais, tem como resultado uma expectativa de
desvalorização cambial, quando a taxa de juros doméstica
deduzida do risco é superior à taxa de juros externa.

E A política fiscal expansionista é capaz de afetar a renda
agregada, se o regime cambial for do tipo flutuante.

RASCUNHO
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QUESTÃO 36

Assinale a opção correta a respeito das funções da moeda, da
política monetária e das teorias da inflação.

A As operações de mercado aberto afetam, sucessivamente, a
taxa de juros, o volume dos empréstimos, o volume de reservas
dos bancos comerciais e, por último, o montante dos meios de
pagamentos.

B A moeda desempenha, entre outras, a função de meio de troca
e de reserva de valor, mas não a de ser um padrão de
pagamentos diferidos.

C A demanda por moeda representa os meios de pagamentos que
as pessoas e empresas procuram manter em seu poder.
Segundo Keynes, essa demanda é influenciada por apenas dois
motivos: transação e especulação.

D A política monetária sempre determina a taxa de juros,
segundo a perspectiva monetarista.

E De acordo com as teorias de inflação, o aumento nos gastos
autônomos de investimentos é uma das origens da inflação de
demanda.

QUESTÃO 37

Acerca dos modelos de crescimento econômico, assinale a opção
correta.

A Crescimento econômico exógeno é aquele causado por forças
externas ao sistema econômico e pela alteração, mediante
ações das empresas, da tecnologia disponível.

B O modelo de crescimento de Solow explica o progresso técnico
e as diferenças observadas entre os níveis tecnológicos das
economias sob análise.

C Crescimento endógeno é o crescimento de longo prazo, em que
as forças internas ao sistema econômico incentivam a criação
de conhecimento tecnológico.

D O crescimento econômico não pode ser mensurado pela taxa de
crescimento do produto, pois seu objetivo é avaliar os impactos
de longo prazo e ignorar as flutuações dos ciclos econômicos.

E O modelo de Solow explica a acumulação de capital no
processo de crescimento e mostra o papel da golden rule, mas
a taxa de poupança ótima não iguala os benefícios marginais
associados ao investimento e ao consumo.

QUESTÃO 38

Em relação ao balanço de pagamentos, assinale a opção correta.

A Um balanço de pagamentos com resultado superavitário
implica redução no nível de reserva internacional ou reserva
cambial.

B Balanço de pagamentos corresponde às transações correntes,
acrescidas da balança de serviços e rendas.

C A compra de ações de uma empresa brasileira, por investidor
estrangeiro, é registrada como crédito na conta de capital
brasileira e considerada um investimento direto.

D O país que apresenta superávit no balanço de pagamentos tem
suas exportações líquidas sempre positivas.

E O déficit na balança de serviços e renda aumentará se
crescerem as remessas de juros ao exterior, ceteris paribus.

QUESTÃO 39

Assinale a opção correta quanto ao balanço de pagamentos.

A O resultado do subitem empréstimos e financiamentos da conta
financeira mostra as variações nas reservas internacionais de
um país.

B O balanço de serviços engloba os pagamentos e os
recebimentos relativos a viagens internacionais, seguros, lucros
e dividendos.

C O balanço de pagamentos, em geral, refere-se às transações
externas realizadas no período de um ano, e mostra o valor
dessas transações em moeda de curso nacional (no Brasil, em
reais), convencionando-se que a entrada de moedas tem sinal
positivo e as saídas têm sinal negativo.

D O somatório das transações correntes com a conta financeira
fornece o resultado da balança comercial.

E Por definição, o resultado do balanço de pagamentos é
diferente da variação das reservas internacionais no conceito
de liquidez internacional.

QUESTÃO 40

Assinale a opção correta acerca dos instrumentos de política
monetária.

A O aumento das reservas dos bancos comerciais e a redução da
proporção da moeda em poder do público aumentam o
multiplicador da base monetária.

B O banco central, para aumentar a quantidade de moeda na
economia, pode vender títulos no mercado aberto ou reduzir as
alíquotas de compulsório.

C Se o banco central vende títulos por intermédio de operações
do mercado aberto, o resultado esperado é a elevação do preço
dos títulos e a redução das taxas de juros.

D O déficit público financiado pela venda de títulos públicos ao
setor não bancário altera os meios de pagamentos.

E O aumento da taxa de redesconto do banco central eleva os
meios de pagamentos.

QUESTÃO 41

No que concerne ao Plano Real e aos governos do presidente
Fernando Henrique Cardoso, que ocorreram no período de 1995 até
2002 e foram marcados pela reforma do Estado e pelas
privatizações, assinale a opção correta.

A As mudanças estruturais ocorridas nesse período se destinavam
a proporcionar sustentabilidade intertemporal e visavam
promover uma reforma do Estado e da ordem econômica para
reduzir as despesas públicas de custeio e de investimento e
atrair capitais externos.

B As privatizações no período de 1995 a 2002 retrocederam em
relação ao processo iniciado no governo Collor, com a criação
do Programa Nacional de Desestatização.

C A previdência social foi identificada como o motivo principal
do déficit público; por isso, buscava-se acabar com as
aposentadorias especiais ou restringi-las, para permitir um
aumento do teto que estava vigente.

D As reformas da previdência social foram realizadas somente no
governo de Fernando Henrique Cardoso: durante o governo de
Luiz Inácio Lula da Silva, não se discutiu esse assunto.

E Na reforma do Estado, inicialmente, o governo fixou-se
somente na reforma da previdência social, por se tratar do
principal motivo do déficit público, não tendo sido dada
atenção à reforma administrativa.
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QUESTÃO 42

Considerando os vários acontecimentos marcantes que
caracterizaram a economia brasileira, principalmente quanto ao
controle de preços, no período de 1974 a 1986, assinale a opção
correta.

A As duas escolas distintas de explicação do ressurgimento da
inflação, nos anos 70 e 80, consistiam, de um lado, dos
ortodoxos, de tradição clássica e, de outro lado, os
heterodoxos, que não seguiam a antiga escola estruturalista.

B O Plano Cruzado adotou o congelamento de preços e salários
por prazo indeterminado e promoveu o ajuste fiscal com base
na reforma fiscal de dezembro de 1985, que aumentou o
imposto de renda sobre ganhos de capital das operações
financeiras. Por isso, a ruptura do processo inflacionário, nesse
período, não contou com a simpatia da maior parte da
população.

C Nos anos de 1979 e 1980, a política heterodoxa adotada
baseou-se no controle dos juros e em uma maior indexação dos
salários, seguida de desvalorização cambial com prefixação da
correção monetária.

D A política macroeconômica que vigorou entre 1981 e 1982 foi
direcionada, basicamente, para aumentar a necessidade de
divisas estrangeiras por intermédio do controle da absorção
interna.

E O programa de estabilização da economia brasileira adotado a
partir de fevereiro de 1986 favoreceu a interpretação de que a
inflação no Brasil era predominantemente decorrente da falta
de controle nos gastos públicos.

QUESTÃO 43

Com relação ao período pós-Plano Real e ao ajuste da economia
brasileira nesse período, assinale a opção correta.

A O período pós-Plano Real mostrou uma virtude desse plano,
pois as reformas estruturais forneceram sustentabilidade ao
plano e a âncora cambial reverteu expectativas inflacionárias,
permitindo, assim, que os momentos em que a oferta
internacional de dólares diminuiu não tivessem reflexos sobre
a economia brasileira.

B Com o abandono da âncora cambial, a manutenção do elevado
nível de reservas internacionais tornou-se tecnicamente mais
importante, devido à substituição da ancoragem pelo regime de
meta de inflação.

C Com a nova política cambial e a valorização do real, a inflação
continuou caindo no primeiro semestre de 1999 e,
posteriormente, voltou a subir para patamares anteriores à
valorização.

D O crescimento econômico durante o período pós-Plano Real,
mensurado pelo produto interno bruto, apresentou um
comportamento do tipo stop and go.

E Com o fim da âncora cambial, o governo optou pelo sistema de
bandas cambiais vigente até os dias atuais.

QUESTÃO 44

O acordo sobre a implementação do Artigo VI do Acordo Geral
sobre Comércio e Tarifas de 1994 (GATT/1994), referido
comumente como acordo antidumping, tem por objetivo permitir
aos membros da Organização Mundial do Comércio (OMC)
proteger suas respectivas indústrias domésticas do comércio desleal.
A respeito desse acordo, é correto afirmar que

A o dumping está caracterizado quando o preço de exportação de
um bem é maior que o seu valor normal.

B constituem condições necessárias para a aplicação de um
direito antidumping a existência de dumping, a comprovação
do dano experimentado pela indústria doméstica e o nexo
causal entre o dumping e o dano.

C dano material e ameaça de dano material são as duas categorias
do conceito de dano empregado no acordo.

D a duração de um direito antidumping está restrita ao prazo
máximo de 5 anos, devendo ser necessariamente encerrado
após esse prazo.

E o acordo antidumping tem dispositivos apropriados para que
as autoridades investigadoras dos membros da OMC possam
combater a elisão de direitos antidumping.

QUESTÃO 45

O acordo sobre subsídios e medidas compensatórias da OMC regula
o direito de seus membros concederem subsídios e também de se
protegerem dos efeitos distorcidos que a concessão de subsídios
pode causar ao comércio internacional. No que se refere a esse
acordo, é correto afirmar que

A a renúncia fiscal não pode ser considerada um subsídio.
B um subsídio estará configurado toda vez que um governo

conceder um empréstimo oficial a um custo inferior àquele de
captação dos recursos.

C a concessão de subsídios condicionada a requisitos de
exportação é proibida.

D a adoção de uma medida compensatória independe da
comprovação da existência de nexo de causalidade entre a
concessão de um subsídio e o dano experimentado pela
indústria doméstica.

E é pacífico o direito dos membros de concederem subsídios
específicos não acionáveis.

QUESTÃO 46

Acerca do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), assinale a
opção correta.

A Além de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, a Venezuela
tornou-se, em 2009, o quinto membro pleno do bloco.

B A aprovação do Código Aduaneiro do MERCOSUL
permanece sendo um dos principais desafios do bloco.

C O recém-aprovado Acordo Político para a Consolidação do
Parlamento do MERCOSUL define o critério de representação
no Parlamento do MERCOSUL, assegurando a
proporcionalidade das bancadas dos Estados-partes e abrindo
caminho para a realização de eleições diretas.

D Apesar de diversas negociações em curso com parceiros fora
da América Latina, o MERCOSUL possui acordos comerciais
vigentes apenas com países no âmbito da Associação Latino-
Americana de Integração.

E As negociações comerciais entre o MERCOSUL e a União
Europeia versam apenas sobre temas de acesso a mercados
(bens não agrícolas, bens agrícolas e serviços).
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QUESTÃO 47

Ainda em relação ao MERCOSUL, assinale a opção correta.

A É facultada aos países constitutivos do MERCOSUL a

possibilidade de negociar acordos comerciais individualmente,

desde que as concessões obtidas nesses acordos sejam

estendidas aos demais parceiros do bloco.

B O protocolo de Montevidéu sobre o comércio de serviços do

MERCOSUL e o Protocolo de Colônia para a promoção e a

proteção recíproca de investimentos no MERCOSUL

constituem os dois acordos vigentes dentro do bloco na área do

comércio de serviços e da proteção de investimentos

intrabloco.

C O Protocolo de Outro Preto versa sobre o tema da solução de

controvérsias comerciais dentro do bloco, tendo sido utilizado

pelos sócios em diversas oportunidades.

D Tanto o Chile quanto a Bolívia, membros associados do

MERCOSUL, devem aplicar a tarifa externa comum (TEC) do

bloco.

E As concessões comerciais dentro do MERCOSUL encontram-

se amparadas pelo Artigo XXIV do GATT, no caso de bens, e

pelo Artigo V do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços

(GATS), no caso de serviços.

QUESTÃO 48

Acerca de blocos econômicos regionais e acordos de comércio

exterior, assinale a opção correta.

A Compete à Câmera de Comércio Exterior, entre outras

atribuições, zelar pelo cumprimento dos objetivos de

formulação e coordenação das políticas e atividades de

comércio exterior de bens e serviços.

B A terceira rodada negociadora do Sistema Global de

Preferências Comerciais, atualmente em curso, foi lançada em

Teerã, em 2004, durante a XI reunião da Conferência das

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Essa

rodada, denominada Rodada Teerã, está prevista para se

encerrar em 2011.

C A Rodada Doha, lançada em 2001, incluiu em seu mandato a

negociação de temas como agricultura, serviços, política da

concorrência e salvaguardas, entre outros.

D A legislação brasileira sobre antidumping não prevê a

possibilidade de que uma medida antidumping deixe de ser

aplicada em razão do interesse público.

E O MERCOSUL foi criado pelo Tratado de Assunção, assinado

em 1994, e constitui o processo de integração mais profundo

de que o Brasil faz parte, equiparável apenas à integração

alcançada pela União das Nações Sul-Americanas.

QUESTÃO 49

Em relação às teorias do comércio internacional, assinale a opção

correta.

A Diferentemente da teoria das vantagens comparativas, a teoria

das vantagens absolutas, de Adam Smith, não envolve nenhum

tipo de comparação ente os bens a serem comercializados

internacionalmente.

B A teoria das vantagens comparativas, formulada por David

Ricardo, é baseada na relação entre as quantidades de

determinado bem que dois países precisam deixar de produzir

para focar sua produção em outro bem, devendo o país com o

menor custo relativo na produção de um bem especializar-se na

produção desse bem.

C De acordo com o modelo de Heckscher-Ohlin, as vantagens

comparativas são baseadas não na produtividade do trabalho,

mas nas economias de escala na produção de um bem.

D Em contraposição às teorias clássicas do comércio, o modelo

de Linder baseia-se na vantagem competitiva dos países,

ignorando aquele que é o fator fundamental do modelo de

Eichengreen: a mobilidade imperfeita dos fatores de produção,

capital e trabalho.

E O modelo de Porter baseia-se na dotação relativa de capital dos

países, relegando a um segundo plano a produtividade do

trabalho.

QUESTÃO 50

Acerca de regimes cambiais, assinale a opção correta.

A De acordo com a paridade do poder de compra, em sua versão

relativa, a flutuação da taxa de câmbio impede que a diferença

entre as taxas de inflação doméstica e externa permaneça

constante.

B Em regimes de câmbio nominal fixo, a taxa de juros flutua para

assegurar que a demanda pela moeda nacional permaneça

constante.

C A taxa de câmbio nominal equivale à razão entre os preços
expressos na mesma moeda do produto estrangeiro e do
nacional, ao passo que a taxa de câmbio real diz respeito ao
preço relativo de duas moedas.

D A paridade do poder de compra, em sua versão absoluta,
implica que o câmbio real será sempre igual à unidade.

E De acordo com a teoria da paridade do poder de compra, a
flutuação da taxa de câmbio entre as moedas de dois países se
deve, essencialmente, à diferença entre os valores da taxa de
juros nesses países.
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QUESTÃO 51

A respeito da OMC, assinale a opção correta.

A O GATS tem a peculiaridade de não possuir artigo relativo ao

princípio da nação mais favorecida.

B Não existe, no âmbito da OMC, acordo que verse sobre
investimentos na área industrial, apenas na área de serviços.

C As negociações agrícolas no âmbito da Rodada Doha estão

estruturadas em torno de quatro pilares: subsídios à
exportação, apoio interno, acesso a mercados e ajuda

humanitária.

D A utilização de quotas, por ser considerada equivalente às
restrições voluntárias às exportações, é proibida no âmbito do

sistema multilateral de comércio.

E Um dos grandes avanços obtidos com a criação da OMC em
1995 foi a criação de um mecanismo de solução de

controvérsias de jurisdição compulsória para todos os
membros da organização.

QUESTÃO 52

Embora o MERCOSUL se caracterize por um regime de livre
comércio, permanece de fora desse regime o comércio de

A açúcar e automóveis.

B calçados e carne suína.

C soja e trigo.

D equipamentos de informática e calçados.

E equipamentos de telecomunicações e trigo.

QUESTÃO 53

O Grupo dos 20 (G-20) foi criado em 1999 como fórum de
discussão dos principais temas relativos à economia global. A

respeito do G-20, assinale a opção correta.

A O G-20 é institucionalmente vinculado ao Fundo Monetário
Internacional (FMI) e reproduz o critério de votação do Fundo.

B Em 2009, durante a presidência do Reino Unido, o programa

de trabalho do G-20 foi reduzido apenas ao tema das respostas
aos desafios macroeconômicos globais, em razão da crise

financeira de 2008/2009.

C O G-20, composto por 19 países, conta com representantes de
todos os continentes e inclui países desenvolvidos e em

desenvolvimento. Trata-se de um dos principais foros
internacionais para a discussão de temas financeiros.

D Por ter como foco questões financeiras internacionais, no que

se refere ao comércio internacional, o G-20 limita-se a apoiar
a conclusão da Rodada Doha da OMC.

E Embora ainda não tenha exercido a presidência do G-20, a

ativa participação do Brasil no grupo pode ser observada na
referência à inclusão social no programa de trabalho relativo

ao ano de 2008. Com a presidência brasileira em 2011, o tema
tenderá a ganhar maior projeção internacional.

QUESTÃO 54

Em relação ao mercado de capitais, assinale a opção correta.

A Ganho de capital e dividendos são as duas únicas formas de
retorno de aplicações em ações.

B Apenas instituições financeiras podem emitir títulos públicos
de renda fixa, ao passo que títulos privados de renda fixa são
emitidos exclusivamente por instituições não financeiras.

C A Bolsa de Valores de São Paulo é a principal instituição
brasileira de intermediação para operações do mercado de
capitais, tendo suas atividades restritas ao mercado de ações.
Já a Bolsa de Mercadorias & Futuros negocia não apenas
produtos financeiros, mas também os mais variados tipos de
contratos futuros.

D O risco de uma aplicação financeira divide-se em sistemático
e não sistemático, e a soma deles indica o risco total de um
investimento.

E Risco e liquidez são as duas variáveis que explicam as
diferenças de taxas de juros entre ativos.

QUESTÃO 55

No que concerne ao FMI, assinale a opção correta.

A A participação do Brasil no FMI alcança 12,01% das reservas
totais, segunda maior participação de um país em
desenvolvimento na instituição, menor apenas que a da China.
Esse percentual foi alcançado no final dos anos 90 do século
XX, quando o Brasil fez o último aumento em sua contribuição
anual ao Fundo.

B O ativo financeiro do FMI é o direito especial de saque, que,
embora destinado apenas para transações entre bancos centrais,
também pode ser trocado por moeda corrente.

C Além da recente elevação da participação dos países em
desenvolvimento nas reservas totais do FMI, sobretudo da
China, a redução da participação norte-americana em cinco
cadeiras na diretoria-executiva do FMI vem contribuindo para
tornar a instituição mais representativa dos interesses dos
países em desenvolvimento.

D Contando com a participação de todos os países-membros da
Organização das Nações Unidas, o FMI tem na assembleia de
governadores sua instância decisória máxima.

E O diretor-presidente do FMI é eleito pelos governadores da
instituição, em eleição direta, para um mandato fixo, não
renovável, de seis anos, respeitando um sistema de rotação em
relação à nacionalidade dos candidatos.

QUESTÃO 56

Acerca da provisão de bens e serviços pelo Estado, assinale a opção
correta.

A A fauna e a flora brasileira constituem exemplos típicos de
bens públicos puros.

B Embora os mercados privados possam ofertar bens públicos,
em geral, eles não o fazem de forma socialmente eficiente.

C O fato de, em vários países, a educação básica ser compulsória
colide com a visão de que esse serviço é um bem meritório.

D A regra de provisão eficiente de bens públicos puros, também
conhecida como regra de Samuelson, requer que o benefício
marginal derivado do consumo desses bens seja superior a seu
custo marginal de produção.

E A curva de demanda de mercado para os bens públicos
corresponde à soma horizontal das curvas de demanda
individuais para esse tipo de bem.
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QUESTÃO 57

No que se refere à evolução do gasto público no Brasil e no mundo,
assinale a opção correta. Nesse sentido, considere que a sigla PIB,
sempre que empregada, se refere a produto interno bruto.

A Na América Latina, o aumento do gasto público tem um caráter
eminentemente anticíclico, o que contribui para o declínio da
dívida pública durante os períodos de expansão econômica.

B A existência de uma correlação positiva, a longo prazo, entre
o crescimento do PIB e a despesa pública, apontada por
estudos empíricos nos países da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico, vai de encontro
à chamada lei de Wagner.

C Os programas de incentivos destinados a melhorar a qualidade
dos serviços educacionais, como, por exemplo, o pagamento de
bônus aos melhores professores, enquadram-se na função
alocativa do governo.

D As taxas de crescimento dos gastos públicos inferiores às taxas
de crescimento da economia reduziram, significativamente, a
participação desses gastos no PIB entre 1991 e 2006.

E Entre as despesas primárias do governo brasileiro, as rubricas
que mais tiveram aumento, no período 1991-2006, foram
aquelas referentes a transferências para estados e municípios.

QUESTÃO 58

Com relação aos princípios gerais da teoria da tributação, assinale
a opção correta.

A O imposto de renda, por não alterar as relações de preços entre
os produtos, configura-se como imposto lump sum, cujo
gravame excessivo é nulo.

B A ideia de que o contribuinte paga ao Estado de acordo com os
benefícios que recebe contradiz o princípio de equidade do
sistema tributário.

C Tributos sobre o consumo, cujos valores são fixados em reais,
independentemente do preço da mercadoria, são chamados de
impostos ad valorem.

D No Brasil, o imposto sobre circulação de mercadorias e
serviços e o imposto sobre produtos industrializados
constituem exemplos de impostos regressivos.

E Impostos progressivos têm a desvantagem de serem pró-
cíclicos, visto que contribuem para ampliar os períodos de
expansão e aprofundar os ciclos depressivos.

QUESTÃO 59

A respeito da análise das finanças públicas, assinale a opção
correta.

A As necessidades de  financiamento do setor público, no
conceito nominal, correspondem ao déficit primário do
governo.

B O resultado primário do setor público inclui os pagamentos de
juros reais sobre a dívida pública.

C O financiamento do déficit  público via emissão monetária,
além de acelerar a inflação, contribui para aumentar,
significativamente, o endividamento do setor público junto ao
setor privado.

D Nos períodos de alta inflação, em que o déficit nominal tende
a perder o significado, o conceito relevante passa a ser o
resultado operacional, independentemente de ele ser calculado
ou não pelo governo.

E A monetização da dívida refere-se ao financiamento do déficit
público mediante a venda de títulos da dívida pública.

QUESTÃO 60

Com relação à evolução do déficit público e da dívida pública no
Brasil a partir da década de 80 do século passado, assinale a opção
correta.

A A redução significativa do superávit primário contribuiu para
elevar a dívida pública no período 2003-2006.

B A expansão acelerada do investimento público foi o fator
predominante no aumento do gasto público, ocorrido durante
a recente crise mundial.

C Na década de 80 do século passado, a dívida interna líquida do
setor público constituía a quase totalidade da dívida líquida
total.

D No período anterior à implementação do Plano Real, somente
as receitas do governo eram indexadas, e as despesas do
governo, em termos reais, eram reduzidas pela hiperinflação,
fato que contribuiu para diminuir o déficit operacional. 

E A partir de 2003, registrou-se aumento contínuo da relação
dívida-PIB.

QUESTÃO 61

Acerca das inter-relações entre os déficits públicos, das receitas de
senhoriagem e da inflação, bem como da discussão sobre a
sustentabilidade do endividamento público, assinale a opção
correta.

A A existência de uma alíquota máxima de imposto de
senhoriagem, a partir da qual maiores taxas de inflação
reduzirão a senhoriagem, é consistente com a definição da
curva de Laffer monetária.

B A razão entre a senhoriagem e a renda real corresponde à taxa
de expansão monetária.

C Períodos de alta inflação elevam a receita de senhoriagem.
D Uma das vantagens do conceito de sustentabilidade da dívida

pública baseado na razão endividamento/PIB advém do fato de
que esse conceito leva em conta as respostas do mercado frente
ao endividamento do governo.

E Uma elevada rigidez dos gastos públicos, por facilitar a
implementação de programas de ajustamento fiscal pelo
governo, reduz a vulnerabilidade fiscal.

QUESTÃO 62

No que se refere à previdência social e à privatização e regulação
dos serviços de utilidade pública, assinale a opção correta.

A Um dos indicadores dos problemas da Previdência Social no
Brasil é o fato de que, em nosso país, a proporção de idosos na
população total é bem superior à proporção do gasto
previdenciário em relação ao PIB.

B O crescimento da participação das contribuições sociais na
receita da União justifica-se pelo fato de que essas receitas não
são compartilhadas com estados e municípios.

C Na privatização do setor elétrico, a possibilidade de não
renovação da concessão quando do vencimento reduz a
eficiência e os investimentos nesse setor.

D Compete ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica
investigar, julgar preliminarmente, estabelecer controle de
condutas e, eventualmente, arquivar processos relativos a
práticas anticoncorrenciais no setor de telecomunicações.

E Em virtude da existência de economias nas quais a escala de
produção de muitos serviços de utilidade pública é crescente,
a desregulamentação desse mercado propicia a elevação dos
níveis de eficiência associados à provisão desses serviços.
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QUESTÃO 63

Considerando as transformações do papel do Estado nas sociedades

contemporâneas e no Brasil, bem como a atuação do Estado na

redução das desigualdades socioeconômicas, assinale a opção

correta.

A As modificações no papel do Estado no Brasil incluem a

redução de suas funções como produtor de bens e serviços e a

ampliação de suas obrigações como regulador, fixando as

regras disciplinadoras da ordem econômica e ajustando-as

conforme os ditames da justiça social. 

B A desigualdade de renda, mensurada pelo coeficiente de Gini,

diminuiu sensivelmente no Brasil no período que se estende de

1960 a 1990.

C A expansão do sistema educacional, por elevar a oferta relativa

de trabalhadores mais educados, reduz inequivocamente as

desigualdades salariais.

D De acordo com os índices de desenvolvimento humano

calculados pelo Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento, entre 1970 e 1990, o processo de

globalização econômica reduziu os níveis de bem-estar em

praticamente todos os países.

E A diminuição significativa da pobreza e das disparidades de

renda na África e na América Latina foi o principal fator

responsável pela redução contínua, em âmbito mundial, dos

níveis de pobreza e desigualdade nas últimas duas décadas.

QUESTÃO 64

Em relação ao papel desempenhado pelas agências de fomento no

desenvolvimento econômico, assinale a opção correta. Considere

que a sigla BNDES, sempre que empregada, se refere a Banco

Nacional de Desenvolvimento.

A Entre as subsidiárias que compõem o chamado Sistema

BNDES, inclui-se o BNDES Participações S.A.

(BNDESPAR), cujos recursos são destinados ao financiamento

de operações de compra e venda de máquinas e equipamentos

produzidos no Brasil ou no exterior.

B O Banco do Brasil, que desempenha um papel fundamental

como agência de fomento ao desenvolvimento, é uma empresa

pública, cujo maior controlador é, portanto, o governo.

C Compete ao Conselho de Administração da Caixa Econômica

Federal definir as diretrizes, os desafios e os objetivos

corporativos, bem como monitorar e avaliar os resultados da

Caixa.

D Às agências de fomento estaduais é vedado prestar garantias,

mesmo em operações compatíveis com seu objeto social.

E Em sua atuação como instituição financeira, as agências de

fomento podem captar recursos junto ao público e ter

participação societária em outras instituições financeiras.

QUESTÃO 65

No que se refere à aplicação da teoria econômica em questões

relacionadas ao manejo e à preservação do meio ambiente, assinale

a opção correta.

A De acordo com a regra de Hotelling, os recursos renováveis

devem ser explorados até o ponto em que o crescimento do

preço do produto seja superior à taxa de juros.

B O teorema de Coase constitui uma maneira eficiente de

internalizar as externalidades negativas associadas à poluição.

C Ao combinar elementos da regulação por quantidades com o

sistema de impostos pigouvianos, o sistema de permissões

negociáveis para poluir permite manter os níveis de poluição

sob controle.

D No Brasil, a ação do IBAMA para limitar a captura de animais

silvestres respalda-se  no fato de que esse recurso comunitário,

a receita marginal derivada da captura desses animais, supera,

em muito, a receita média. 

E Na produção de atividades que geram externalidades negativas,

o nível ótimo ocorre quando o custo marginal dessas atividades

for nulo.

QUESTÃO 66

Considerando a análise de projetos estruturados (project finance)

como forma de engenharia financeira sustentada contratualmente

pelo fluxo de caixa de um projeto, assinale a opção correta.

A No project finance, a responsabilidade sobre os capitais

aportados, no âmbito das sociedades de propósitos específicos,

é ilimitada.

B A utilização de contratos de longo prazo (offtake agreements),

bem como a exigência de estudos de mercado e de análise da

correlação entre receita e despesas são formas de atenuar o

risco de mercado de um determinado projeto.

C No Sistema BNDES, as operações realizadas com

concessionárias de energia, transportes ou telecomunicações

que utilizam garantia de recebíveis são feitas unicamente por

meio de contas especiais de garantia (scroll account), em um

banco depositário (trustee) no qual as tarifas são depositadas

para garantir os pagamentos dos empréstimos recebidos.

D As sociedades de propósitos específicos não podem incluir

valores mobiliários como garantia para os recursos que

levantam no mercado .

E Nessa modalidade de captação de recursos, o contrato de

compra firme (take-or-pay) dispõe que o comprador da

produção ou dos serviços do projeto deve efetuar o pagamento

somente no momento da entrega.
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QUESTÃO 67

Considerando X e Y como variáveis aleatórias independentes,

assinale a opção correta.

A Se X e Y seguem distribuição normal padrão, então  segue
Y

X

distribuição F.

B Se X e Y seguem distribuição normal com média a e variância
b, então X-Y segue distribuição normal com média a e

variância .
2

b

C Se X segue distribuição normal padrão, então , em que e ée X

a base do logaritmo natural, segue distribuição exponencial.

D Se X segue distribuição chi-quadrado (central) com m graus de

liberdade, então sua média é igual a m e sua variância é igual
a 2m.

E Se X segue distribuição Poisson com parâmetro m, então sua

média é igual a m e sua variância é igual a 2m.

QUESTÃO 68

Considere uma amostra aleatória independente e identicamente

distribuída, de tamanho n da variável aleatória Y e que segue
distribuição normal com média a e variância b. Com base nessas

informações, é correto afirmar que

A os coeficientes de assimetria e curtose da distribuição de Y são
iguais a 0 e 5, respectivamente.

B o valor esperado da média amostral é igual .
a

n

C a variância da média amostral é igual a .
n

b

D a soma de todos os elementos da amostra segue distribuição t

de Student com n graus de liberdade.

E a mediana de Y é sempre maior que a média de Y.

QUESTÃO 69

No que se refere à realização de inferências sobre os parâmetros do

modelo usado para representar a população via teste de hipóteses,

assinale a opção correta.

A O erro do tipo I ocorre quando a hipótese nula é falsa, mas não

é rejeitada.

B A probabilidade de erro do tipo I é denominada de poder do

teste.

C Um teste é considerado consistente se a probabilidade de erro

do tipo II converge para o nível de significância quando o

número de observações tende ao infinito.

D O poder do teste aumenta com o nível de significância, ou seja,

quando se aumenta o nível de significância, o teste se torna

mais poderoso.

E Um teste é considerado bilateral se a hipótese nula envolve

exatamente dois parâmetros.

QUESTÃO 70

Acerca dos índices de preços, assinale a opção correta.

A O índice de preços de Laspeyres para um conjunto de bens em

um dado instante de tempo é a média ponderada dos preços

relativos dos bens, e os fatores de ponderação são os valores

monetários das quantidades vendidas de cada bem no período-

base.

B Os índices de preços de Laspeyres e Paasche sempre assumem

valores distintos.

C O índice de preços de Fisher é a média aritmética entre o

índice de preços de Laspeyres e o índice de preços de Paasche.

D O índice de preços de Laspeyres possui a propriedade de

reversão no tempo.

E O índice de preços de Fisher não possui a propriedade de

reversão no tempo.

RASCUNHO


