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INSTRUÇÕES

1 Este caderno consta da prova objetiva da Primeira Etapa – Parte II: Conhecimentos Específicos.

2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal
de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.

3 Recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta divirja do gabarito oficial definitivo
acarretará a perda de 0,20 ponto, conforme consta no Edital n.o 1/2001 – SENADO, de 31/10/2001.

4 Não é permitida a utilização de nenhum material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE.

5 Durante a prova, o candidato não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros candidatos.

6 A duração da prova é de três horas e trinta minutos, já incluído o tempo destinado à identificação
— que será feita no decorrer da prova — e ao preenchimento da Folha de Respostas.

7 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes Instruções, na Folha
de Rascunho ou na Folha de Respostas poderá implicar a anulação da prova do candidato.

AGENDA

I 5/2/2002 – Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas na Internet — no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br — e nos quadros de avisos do CESPE/UnB, em
Brasília.

II 6 e 7/2/2002 – Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas
objetivas exclusivamente nos locais que serão informados na divulgação desses gabaritos.

III 28/2/2002 – Data provável da divulgação (após a apreciação de eventuais recursos), no Diário
Oficial e nos locais mencionados no item I, do resultado final das provas objetivas e da convocação
para as provas discursivas.

Observações:

• Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido no item 10 DOS
RECURSOS do Edital n.o 1/2001 – SENADO, de 31/10/2001.

• Informações relativas ao concurso poderão ser obtidas pelo telefone 0(XX)–61–448–0100.
• É permitida a reprodução deste material, desde que citada a fonte.
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SENADO FEDERAL
Concurso Público – Aplicação: 3/2/2002

CARGO: CONSULTOR LEGISLATIVO

ÁREA 12 – ECONOMIA – POLÍTICA ECONÔMICA

Nas questões de 51 a 80, marque, de acordo com o comando de cada uma delas: itens CERTOS na coluna C; itens ERRADOS na

coluna E. Na Folha de Respostas, a indicação do campo SR servirá somente para caracterizar que o candidato desconhece a resposta

correta; portanto, a sua marcação não implicará apenação ao candidato. Use a Folha de Rascunho para as devidas marcações e,

posteriormente, a Folha de Respostas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 51

O problema econômico básico, cuja solução depende da forma

como as economias estão organizadas, gira em torno do binômio

escassez e escolha. A esse respeito, julgue os itens a seguir.

Ø Em uma economia descentralizada, a preocupação maior dos

diferentes agentes econômicos é gerenciar o funcionamento do

sistema de preços para, assim, garantir o bom desempenho das

economias de mercado.

Ù O problema econômico de como produzir determinado bem,

expresso por meio da função de produção, ocorre somente

quando o processo produtivo exclui qualquer possibilidade de

substituição entre os fatores de produção.

Ú Se a curva de possibilidades de produção for uma linha reta, o

custo de oportunidade de se produzir determinado bem será

constante.

Û Na guerra contra o terrorismo liderada pelos Estados Unidos da

América (EUA), o custo de oportunidade da produção de

material bélico equivale ao valor dos bens e serviços a que se

deve renunciar para se produzir esse tipo de material.

Ü Políticas discriminatórias, com base em raça, gênero ou idade,

por exemplo, impedem o uso eficiente dos recursos e fazem

que a economia opere em um ponto interno da curva de

possibilidades de produção.

QUESTÃO 52

O modelo básico da oferta e da demanda é utilizado para analisar

os mais variados problemas econômicos. Com base nesse modelo,

julgue os itens seguintes.

Ø No Brasil, a política de fixação de preços mínimos para

determinados produtos agrícolas provoca excesso de demanda,

permitindo, assim, o escoamento da produção dessas

mercadorias.

Ù Se a demanda por serviços bancários for inelástica, a

informatização crescente desse setor conduzirá à redução do

emprego dos bancários.

Ú A elasticidade-preço de longo prazo da curva de oferta, para

determinado bem, é superior à elasticidade de curto prazo,

porque, no longo prazo, os fatores de produção podem ser

ajustados.

Û No Brasil, a redução do preço do petróleo e a recente

valorização do real frente ao dólar deslocam a curva de oferta

de gasolina para cima e para a esquerda.

Ü O crescimento da indústria turística no Nordeste brasileiro

explica-se, em parte, pelas elevadas elasticidades-renda que

caracterizam esses serviços.

QUESTÃO 53

A análise das estruturas de mercado, tanto competitivas quanto

não-competitivas, é fundamental para o entendimento da formação

do sistema de preços. Com relação a esse assunto, julgue os itens

subseqüentes.

Ø Em mercados competitivos, o fato de as firmas individuais

serem tomadoras de preço (price takers) faz que a curva de

demanda com a qual essas firmas se confrontam seja

perfeitamente elástica.

Ù Em uma indústria competitiva, caracterizada pela existência de

custos decrescentes, a curva de oferta de longo prazo é

negativamente inclinada.

Ú Sairá do mercado a firma competitiva que auferir lucros

econômicos nulos no longo prazo.

Û Na concorrência monopolista, a maximização dos lucros requer

que as empresas fixem o preço do seu produto no nível do custo

marginal.

Ü Para permanecerem no mercado, as firmas que atuam em

concorrência monopolista utilizam práticas de concorrência

extrapreço, tais como a diferenciação do produto e o uso de

publicidade.

QUESTÃO 54

Em relação à estrutura de mercados monopolistas e oligopolistas,

julgue os itens abaixo.

Ø Nos mercados monopolistas, a receita marginal excede o preço

do produto em virtude de a curva de demanda ser negativamente

inclinada.

Ù No setor de transportes públicos de massa, como o metrô, a

existência de custos fixos elevados requer que esses custos

sejam partilhados entre muitos produtores e, portanto, estimula

a competição nesse setor.

Ú O fato de as companhias aéreas reduzirem o preço das

passagens quando da compra antecipada constitui exemplo de

discriminação de preço, porque a demanda desses viajantes é

mais inelástica em relação ao preço.

Û A fusão das empresas Brahma e Antárctica em uma única

empresa, a AmBev, explica-se, em parte, pela existência de

economias de escala que permitem que o custo da produção

conjunta seja inferior à soma dos custos de produção das

empresas quando elas operam independentemente.

Ü O enfraquecimento da Organização de Países Exportadores de

Petróleo (OPEP), na década de 80 do século passado, deve-se

ao fato de ela representar uma estrutura oligopolista

não-colusiva.
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QUESTÃO 55

A teoria macroeconômica estuda o comportamento dos grandes

agregados econômicos. Utilizando os conceitos básicos dessa

teoria, julgue os itens que se seguem.

Ø Quando um investidor norte-americano compra ações da

EMBRAER no mercado acionário brasileiro, isso representa,

para as contas nacionais, um aumento do investimento nacional

bruto.

Ù De acordo com a lei de Okun, se a taxa de desemprego

aumentar em 4%, o produto nacional bruto (PNB), em termos

reais, será reduzido na mesma proporção.

Ú Considerando que o PIB nominal de 2000 foi superior ao PIB

nominal verificado em 1999, é correto concluir que houve

aumento da produção nesse período.

Û Os aumentos dos preços dos produtos importados, quando

geram redução do consumo dessas mercadorias, contribuem

para aumentar o viés de substituição associado à mensuração

dos índices de custo de vida.

Ü A taxa natural de desemprego é aquela que prevalece quando a

economia está produzindo no nível de seu produto potencial. 

QUESTÃO 56

A análise do consumo, da poupança e do investimento, variáveis

macroeconômicas básicas, permite o entendimento da determinação

da renda e do produto de equilíbrio. A respeito dessas variáveis,

julgue os itens a seguir.

Ø Quando o consumo total é reduzido, em decorrência de uma

crise de confiança do consumidor, a qual ocorre com a renda

corrente inalterada, isso representa uma evidência de que o

consumo total é influenciado não apenas pela renda corrente,

mas também pela riqueza total.

Ù De acordo com a hipótese do ciclo de vida, o consumo depende

tanto da renda quanto da riqueza dos consumidores e implica,

também, que a poupança varie, ao longo da vida, de maneira

previsível. 

Ú De acordo com a visão keynesiana do consumo, as propensões

média e marginal a consumir aumentam quando a renda

se eleva.

Û Quando a produtividade marginal do capital excede o custo do

capital, as empresas tendem a reduzir o estoque de capital,

contraindo, assim, o investimento líquido. 

Ü Uma redução da taxa de juros real, ao diminuir o custo do

capital, desloca a função investimento para cima e para a direita.

QUESTÃO 57

O estudo da demanda e da oferta agregada é crucial para a

elaboração de políticas macroeconômicas apropriadas. A esse

respeito, julgue os itens subseqüentes.

Ø Quando a queda da inflação no Brasil conduz à redução das

taxas de juros e à depreciação do real, o aumento das

exportações líquidas daí decorrente provoca expansão da

demanda agregada. 

Ù Aumentos da produtividade agrícola que se traduzam em rendas

mais elevadas para os agricultores deslocam a curva de oferta

agregada para cima e para a esquerda.

Ú No Brasil, a indexação das faixas de renda para o imposto de

renda de pessoa física (IRPF), ao reduzir o imposto pago pelos

contribuintes, aumenta a demanda por bens e serviços e desloca,

assim, a curva IS para a esquerda.

Û A curva LM é ascendente porque, quanto mais elevado for o

nível da renda, maior será a demanda por saldos monetários

reais e, portanto, maior será a taxa de juros de equilíbrio. 

Ü Quando o investimento autônomo aumenta, a produção de

equilíbrio aumentará à medida que a propensão marginal a

poupar for menor.

QUESTÃO 58

As políticas fiscais e monetárias constituem importante instrumento

da ação do governo para a estabilização econômica. Com relação

a esse assunto, julgue os itens abaixo.

Ø Ocorre efeito deslocamento (crowding out), quando o aumento

dos gastos públicos eleva a renda, desloca a demanda de moeda

para a direita, aumenta a taxa de juros e reduz o investimento

privado.

Ù O trade-off entre inflação e desemprego, sumariado na curva de

Phillips de curto prazo, será mais elevado caso sejam utilizadas

políticas monetárias, em vez de políticas fiscais.

Ú No longo prazo, políticas monetárias expansionistas são

inoperantes porque se traduzem em um nível de preços mais

elevado, de forma a garantir o equilíbrio no mercado monetário.

Û Os monetaristas, assim como os novos clássicos, acreditam que

as flutuações econômicas devem-se à adoção de políticas fiscais

e monetárias inapropriadas.

Ü Para os defensores da abordagem das expectativas racionais, a

taxa de sacrifício exigida para reduzir a inflação é mais elevada

que as estimativas tradicionais, que levam em conta o fato de a

inflação esperada depender da inflação passada.
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QUESTÃO 59

O balanço de pagamento registra, de forma detalhada, a composição

da conta-corrente e das várias transações que a financiam. Nesse

contexto, julgue os itens a seguir.

Ø Quando um brasileiro compra livros e CDs na livraria virtual

sediada no exterior, essa transação é registrada na conta de

capital do balanço de pagamentos brasileiro. 

Ù Ceteris paribus, a recessão econômica que está ocorrendo nos

EUA, ao contribuir para aumentar as exportações líquidas, tende

a reduzir o déficit no balanço comercial norte-americano.

Ú As doações feitas pelo governo brasileiro aos refugiados

afegãos são debitadas no balanço das transações correntes.

Û Quando a poupança doméstica é superior ao investimento

doméstico, a economia apresenta um déficit no balanço

comercial.

Ü O desequilíbrio das contas públicas reduz a poupança

doméstica, aumenta as taxas de juros e deprecia a moeda

nacional, produzindo, assim, déficits externos recorrentes.

QUESTÃO 60

O estudo dos fenômenos monetários é fundamental à compreensão

do funcionamento das economias de mercado. Em face desse

assunto, julgue os itens abaixo.

Ø Entre as funções do Banco Central do Brasil (BACEN),

listam-se a emissão de papel moeda, a realização de operações

de redesconto, a administração das reservas cambiais, a

fiscalização das bolsas de valores e a regulação do crédito e das

taxas de juros.

Ù A inflação incentiva a poupança doméstica porque aumenta a

taxa líquida de retorno das aplicações financeiras.

Ú Quando a razão reserva-depósito é reduzida, o multiplicador

monetário eleva-se, contribuindo, assim, para a expansão do

estoque monetário.

Û Políticas que aumentem a competitividade das exportações

podem, também, no curto prazo, aumentar o trade-off entre

inflação e desemprego.

Ü Como a velocidade-renda da moeda é constante, conforme

postula a teoria quantitativa da moeda, a taxa de inflação é

controlada pelo BACEN, visto que é essa instituição que

controla, também, a oferta monetária.

QUESTÃO 61

Acerca da economia brasileira, julgue os itens seguintes.

Ø A maciça substituição de importações no período de 1974

a 1984 ocorreu, predominantemente, no campo dos insumos

básicos e, em menor medida, nos bens de capital. 

Ù Após 1994, a queda da inflação, decorrente da implementação

do Plano Real, deveu-se, entre outros fatores, à adoção da

chamada âncora cambial e às baixas taxas de juros praticadas

durante o período.

Ú Ao combinar a idéia de inércia inflacionária com a idéia de que

a causa primária da inflação encontrava-se no ônus das dívidas

interna e externa, o Plano Collor obteve uma redução duradoura

das taxas de inflação.

Û A reação da economia brasileira, após o primeiro choque do

petróleo, em 1973, consistiu na decisão do governo de frear o

ritmo de crescimento econômico e proceder a um ajuste fiscal

da economia. 

Ü No período de 1979 a 1985, em virtude das altas taxas de juros

externas, a condução da economia brasileira subordinou-se aos

problemas do balanço de pagamentos oriundos, em grande

parte, da dívida externa.

QUESTÃO 62

A análise do funcionamento do setor público brasileiro é

fundamental para a compreensão do processo de desenvolvimento

econômico do país. Julgue os itens abaixo, referentes a esse

assunto.

Ø A razão da dívida pública em relação ao PNB, que mensura a

magnitude da dívida relativa ao tamanho da economia, diminui

quando a taxa de crescimento da economia eleva-se e quando o

superávit primário aumenta.

Ù No Brasil, as necessidades de financiamento do setor público

são contabilizadas pelo conceito de competência contábil,

incluindo-se, aí, as despesas com juros.

Ú De um modo geral, de meados de 1980 até meados de 1990, a

dívida externa líquida do setor público foi perdendo importância

relativa.

Û O programa de privatização brasileiro visava, por meio da

venda dos ativos produtivos do setor público, gerar recursos que

seriam destinados à redução do estoque da dívida pública.

Ü A partir de 1990, o governo federal passou a controlar,

diretamente, uma maior parcela dos recursos públicos,

facilitando, assim, a tarefa de estabilizar a economia.
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QUESTÃO 63

Em relação ao investimento e ao consumo, julgue os itens

subseqüentes.

Ø Um dos mais importantes determinantes do consumo são as

oscilações na taxa efetiva de câmbio, já que ela contribui, de

forma significativa, para a volatilidade da propensão marginal

a consumir a curto prazo.

Ù De maneira geral, pode-se esperar que as taxas de variação do

consumo em uma economia sejam mais voláteis que as taxas de

variação do investimento.

Ú As taxas de variação do consumo e do investimento tendem a

oscilar de forma relativamente sincronizada ao longo dos anos,

decrescendo nos períodos de recessão, e expandindo nos

períodos de expansão.

Û As oscilações das taxas de variação do consumo e do

investimento são influenciadas, de forma importante, pela

expectativa do comportamento da renda futura.

Ü A elevação de impostos é sempre um instrumento efetivo para

conter a expansão do consumo.

QUESTÃO 64

No que se refere às relações financeiras com o resto do mundo,

julgue os itens que se seguem.

Ø Quando há superávit no balanço de transações correntes,

pode-se dizer que houve poupança externa positiva e, portanto,

o país está absorvendo recursos reais do restante do mundo.

Ù Para o investidor financeiro, a decisão de adquirir ativos

domésticos ou ativos estrangeiros é guiada por uma relação de

arbitragem determinada, fundamentalmente, pelo diferencial

entre taxas de juros interna e externa, e a relação entre a taxa de

câmbio esperada e a taxa de câmbio atual.

Ú Para cálculo das taxas de câmbio esperada e atual, é

fundamental que se considere a taxa de câmbio real efetiva e

não a taxa nominal de câmbio.

Û Em um regime de taxa de câmbio fixa e de perfeita mobilidade

de capital, a taxa real de juros interna e a externa tendem a se

igualar. 

Ü Em um país onde prevalece um regime de taxa de câmbio fixa,

a elevação do nível de preços acarretará em redução da

demanda e do produto.

QUESTÃO 65

Julgue os itens abaixo, a respeito do modelo IS-LM.

Ø Os estudos econométricos demonstram que o modelo possui

pouca utilidade, já que na prática ele é incapaz de caracterizar

o comportamento observado das principais variáveis

econômicas, constituído-se apenas em instrumento útil para fins

didáticos.

Ù A inclinação da curva IS depende da propensão marginal

a poupar, sendo que quanto maior for essa propensão, menor

será a inclinação da referida curva.

Ú A elasticidade da demanda de moeda em relação à taxa de juros

afeta o grau de eficácia da política monetária e da política fiscal.

Û A elasticidade do investimento em relação a taxa de juros afeta

apenas o grau de eficácia da política fiscal, mas não tem efeito

sobre o grau de eficácia da política monetária.

Ü O financiamento do déficit fiscal apenas mediante venda de

títulos do governo torna a política fiscal menos efetiva no

controle da demanda agregada do que se fosse feito mediante a

expansão da oferta de moeda.

QUESTÃO 66

Acerca de uma economia do tipo IS-LM aberta ao exterior e
desconsiderando o papel das expectativas sobre a taxa de câmbio,
julgue os itens abaixo.

Ø O multiplicador de gastos é sempre maior em uma economia
aberta do que em uma economia fechada.

Ù Para reduzir o déficit comercial mantendo o nível do produto,
o governo deverá combinar a depreciação da moeda com uma
política fiscal expansionista.

Ú No curto prazo, o efeito de uma depreciação da moeda sobre a
balança comercial é inequívoco: provocará uma elevação no
nível das exportações líquidas.

Û No regime de câmbio fixo, a política fiscal torna-se inefetiva no
controle do nível de atividade, e uma elevação do déficit
governamental terá impacto apenas na elevação da taxa de
juros.

Ü Se os preços são flexíveis, o efeito final de uma política fiscal
expansionista sobre o nível de atividade independe de o regime
de câmbio ser fixo ou flexível.

QUESTÃO 67

Com referência ao impacto da política econômica, julgue os itens
a seguir.

Ø Com base no pressuposto de existência de um processo
adaptativo de formação de expectativas, um aumento na
demanda agregada decorrente de uma política fiscal
expansionista não acarretará impacto de longo prazo no Produto
Interno Bruto (PIB).

Ù Com base no pressuposto de existência de um processo
adaptativo de formação de expectativas, um choque de oferta
que gere elevação de preços, caso não seja acomodado por uma
expansão da demanda, resultará em recessão. 

Ú Se prevalece um processo racional de formação de expectativas,
a política monetária não afeta o nível de atividade na economia.

Û Se há um processo racional de formação de expectativas, um
choque de oferta não acarretará em impacto significativo no
nível de atividade da economia.

Ü A hipótese das expectativas racionais implica em afirmar que os
agente econômicos fazem uso eficiente das informações
disponíveis e, portanto, jamais cometem erros nas suas
estimativas.

QUESTÃO 68

Com relação ao financiamento dos déficits orçamentários, julgue os
itens seguintes.

Ø Dada uma taxa de expansão monetária, quanto maiores forem os
saldos monetários reais existentes, maior será o montante de
senhoriagem correspondente.

Ù A senhoriagem é, primeiro, função crescente e, depois,
decrescente da expansão da moeda.

Ú Nos episódios de hiperinflação, há uma tendência a que a taxa
de expansão monetária que maximiza a senhoriagem seja
inferior à expansão monetária corrente média observada.

Û O fenômeno referido no item anterior decorre da perda de
receita tributária conhecido como efeito Olivera-Tanzi,
demonstrando que, quando o imposto de renda atinge níveis
muito elevados, os aumentos da alíquota levam à diminuição
das receitas com impostos.

Ü Se uma mudança em G ou T tem caráter anti-cíclico, é desejável
que seja financiada pela emissão de moeda em vez de títulos
públicos, já que esses últimos podem causar o deslocamento
— crowding out — do gasto privado.
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QUESTÃO 69

A respeito da gestão da política de estabilização, julgue os itens
abaixo.

Ø Há argumentos contrários ao ativismo na gestão da política
macroeconômica, dos quais destaca-se a existência de
defasagens entre as mudanças nos instrumentos e a reação final
das variáveis que se pretende influenciar.

Ù Os que argumentam a favor do ativismo o fazem com base na
percepção de que apesar da defasagem acima mencionada, é
factível estimar com boa precisão o valor dos multiplicadores,
permitindo que se tenha clareza sobre a dimensão do efeito dos
instrumentos sobre as variáveis macroeconômicas.

Ú Em função dessas críticas há aqueles que defendem a criação de
um arcabouço com base em regras previamente definidas, como
o sistema de metas inflacionárias, que garante que as políticas
fiscal e monetária não serão utilizadas como instrumentos de
estabilização macroeconômica.

Û O sistema de metas inflacionárias fornece uma âncora nominal,
estabelece as expectativas de inflação e inibe a inconsistência
temporal na gestão da política macroeconômica.

Ü O sistema de metas inflacionárias é muito difícil de controlar, e
sempre demanda respostas expansionistas aos choques externos
e de oferta, gerando taxas altamente variáveis de desemprego.

QUESTÃO 70

Julgue os itens que se seguem.

Ø Com base no efeito Fisher, pode-se afirmar que a taxa real
esperada de juros, e a taxa de crescimento do PIB, não são
afetadas por uma variação do crescimento da oferta de moeda.

Ù De maneira geral pode-se dizer que a política fiscal tem uma
orientação tipicamente de curto prazo, amenizando os ciclos no
PIB real, enquanto a política monetária tem uma orientação de
longo prazo, no sentido de afetar as taxas de juros reais, que tem
grande influência sobre as taxas de crescimento da economia.

Ú A redução do déficit governamental resulta em expansão da taxa
de poupança nacional independente da forma como a
diminuição desse défict for financiada.

Û A condição de solvência para a dívida pública é a de que a taxa
de crescimento do PIB não deva ser superior à taxa real de
juros. 

Ü No caso brasileiro, observa-se que, ao longo dos últimos cinco
anos, a taxa de crescimento do PIB vem sendo inferior à taxa
real de juros.

QUESTÃO 71

Com base no modelo de crescimento econômico proposto por
Robert Solow,  julgue os itens a seguir.

Ø Ignorando o efeito do progresso técnico, o estado estacionário
pode ser determinado pelo ponto em que o montante de
poupança é apenas suficiente para cobrir a depreciação do
estoque de capital existente.

Ù Ainda ignorando o efeito do progresso técnico, uma mudança na
razão entre poupança nacional e produto não irá provocar uma
mudança permanente na taxa de crescimento do produto.

Ú A taxa de poupança afeta o nível de produto por trabalhador a
longo prazo.

Û O resíduo obtido após a subtração das fontes identificáveis de
crescimento econômico é, na grande maioria dos casos,
insignificante, e decorre, fundamentalmente, de mudanças na
produtividade total dos fatores.

Ü O modelo proposto por Solow explica o fenômeno da
convergência nos níveis de renda entre países pobres e ricos,
observada ao longo dos últimos 50 anos.

QUESTÃO 72

Ainda a respeito da questão da acumulação de capital, julgue os

itens seguintes.

Ø Com base no modelo de Solow e considerando que o estoque de

capital é formado por capital físico e humano, pode-se afirmar

que o aumento da taxa de poupança deixa de ter impacto

importante na determinação do nível de produto por

trabalhador.

Ù Ainda considerando o modelo de Solow, pode-se afirmar que a

taxa de crescimento estacionário não é afetada quando se

considera os efeitos do progresso tecnológico.

Ú Uma formulação alternativa à de Solow, proposta por Romer,

é fundada no pressuposto de que as mudanças tecnológicas

seriam endógenas, resultado de incentivos fornecidos pelo

mercado.

Û Um pressuposto importante do modelo de Romer é o da

existência de retornos crescentes de escala, o que significa que

é possível sustentar taxas de crescimento acima da taxa de

crescimento populacional mais alteração tecnológica.

Ü Uma conseqüência importante do modelo de crescimento

endógeno é a de que um aumento na taxa de poupança, pode

resultar em aumento permanente na taxa de crescimento do

produto.

QUESTÃO 73

Com referência aos determinantes do crescimento, julgue os itens

abaixo.

Ø Estudos a respeito da convergência dos padrões de vida nos

países ricos e pobres atribuem à persistência do diferencial nas

taxas de crescimento a fatores de caráter político-institucional,

especialmente no que se refere à proteção dos direitos de

propriedade e à geração de um clima político que favoreça o

investimento. Esse fator explicaria, em grande parte, o

fenômeno da convergência observado nos países da Europa

Ocidental ao longo das últimas décadas.

Ù O debate referente à convergência também tem sido conduzido

a partir da perspectiva de abertura da economia para o comércio

internacional. Em uma perspectiva neoclássica, se esperaria que,

na existência de um diferencial na renda per capita entre países,

o capital fluísse dos países ricos para os pobres, gerando

diferentes formas de transferência de tecnologia e reduzindo

essas diferenças.

Ú A evidência empírica é a de que a hipótese da convergência não

vem se verificando na grande maioria dos países. A explicação

de Lucas e Romer para esse fenômeno é a de que na presença de

retornos crescentes, as vantagens iniciais dos países em

desenvolvimento, historicamente determinadas, tendem a serem

mantidas ou se expandirem.

Û Se a acumulação de capital não pode por si só sustentar o

crescimento, o progresso tecnológico passa a ser imprescindível

para o crescimento sustentado da economia. No entanto, a

grande maioria dos economistas converge ao acreditar que o

progresso tecnológico pode ser mantido sem intervenção do

governo, bastando apenas que seja estabelecido um sistema de

patentes que garanta os direitos de propriedade das inovações.

Ü Para fomentar o progresso tecnológico, torna-se fundamental

examinar seus determinantes, principalmente  a questão da

apropriabilidade de novas tecnologias pelas empresas,

fenômeno cujos determinantes são: a taxa de juros, a taxa

nominal de câmbio e a expectativa em relação ao

comportamento da inflação.
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QUESTÃO 74

Julgue os itens em seguida.

Ø Em uma economia aberta, com preços fixos, a política fiscal é
mais efetiva no controle da demanda agregada em um regime de
câmbio fixo do que em um regime de câmbio flexível.

Ù Em uma economia aberta, com preços fixos, a política
monetária é mais efetiva no controle da demanda agregada em
um regime de câmbio flexível do que em um regime de câmbio
fixo.

Ú Em uma economia aberta, com preços flexíveis, o efeito final de
uma política fiscal expansionista sobre o produto independe se
o regime de câmbio é fixo ou flexível.

Û O efeito de uma desvalorização cambial sobre a economia é
inequívoco: haverá uma rápida elevação na poupança privada.

Ü Em um regime de câmbio fixo, a quantidade de reservas
internacionais possuídas pelo Banco Central do Brasil
(BACEN) não afeta as expectativas dos agentes econômicos
com relação a manutenção da estabilidade da taxa de câmbio.

QUESTÃO 75

Em relação à escolha pública, julgue os itens que se seguem.

Ø O teorema da impossibilidade de Arrow estabelece que não
existe mecanismo de escolha coletiva que traduza preferências
de indivíduos racionais em preferências da coletividade e que
mantenha, simultaneamente, as propriedades de transitividade
e independência das alternativas irrelevantes.

Ù A probabilidade de ocorrência de um ciclo de Condorcet é
inversamente proporcional ao número de alternativas sendo
votadas.

Ú Se todos os congressistas que votam o orçamento possuem
preferências de pico único — single peakedness —, então há
garantia de que o paradoxo de Condorcet não ocorrerá.

Û Os modelos de equilíbrio induzidos pela estrutura
contrapõem-se aos modelos de equilíbrio induzidos pelas
preferências, pois atribuem grande importância ao papel das
instituições legislativas na determinação do orçamento.

Ü Se as preferências dos congressistas estão distribuídas de forma
radialmente simétrica, então pode-se afirmar que, na votação do
orçamento, o conjunto vencedor — winset — é vazio.

QUESTÃO 76

A respeito das externalidades, julgue os itens subseqüentes.

Ø O fenômeno da externalidade ocorre, fundamentalmente,
quando MC … MSC, em que MC é o custo marginal de um bem
e  MSC é o custo marginal desse mesmo bem para a sociedade.

Ù A geração de externalidades tem sido controlada,
principalmente, por meio de impostos e regulação.

Ú Em relação a essas duas formas de controle das externalidades,
impostos e regulação, pode-se afirmar que a tributação é sempre
superior, já que as alíquotas são facilmente definidas e o
instrumento tributário permite aos agentes econômicos
decidirem a respeito do nível ótimo de imposto a ser pago como
compensação para a sociedade.

Û O chamado teorema de Coase assevera que os atores privados
podem resolver, de forma eficiente, o problema das
externalidades entre si, dependendo apenas da distribuição
inicial de direitos entre esses atores.

Ü A solução de Coase é afetada pela presença de custos
transacionais, que obstaculariza a geração de acordos eficientes
entre as partes.

QUESTÃO 77

Com referência às finanças públicas no Brasil, julgue os itens que

se seguem.

Ø A dívida líquida do setor público é definida como sendo a soma

das suas dívidas interna e externa junto ao setor privado,

incluindo a base monetária, as reservas internacionais e os

créditos com o setor privado.

Ù As necessidades de financiamento do setor público no conceito

nominal são definidas pela variação da sua dívida líquida.

Ú No setor público, as necessidades de financiamento no conceito

primário excluem a correção monetária, mas incluem o

pagamento de juros que incidem sobre a sua dívida líquida. 

Û De maneira geral, pode-se dizer que a primeira metade da

década passada foi marcada por uma redução da dívida pública

e das necessidades de financiamento do setor público e uma

elevada senhoriagem real.

Ü Na segunda metade da década passada, ocorreu a elevação da

dívida pública e das necessidades de financiamento do setor

público e uma redução considerável da senhoriagem real.

QUESTÃO 78

No que se refere ao atual sistema tributário brasileiro, julgue os

itens seguintes.

Ø Uma das mudanças importantes na estrutura tributária brasileira,

ocorrida após 1988, foi a transferência do imposto sobre a

propriedade territorial rural (IRT) para os estados, permitindo

assim uma maior eficiência arrecadatória e viabilizando a

política fundiária. 

Ù Um aspecto importante no sistema tributário, ocorrido em 1988,

foi a forte elevação das receitas dos fundos de participação dos

estados e dos municípios, cujas alíquotas somam, hoje, 44% do

total das receitas do IR e do Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI).

Ú Em relação ao imposto sobre operações relativas à circulação de

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte

interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), a

Constituição da República também trouxe mudanças

importantes, já que sua cobrança foi ampliada, passando a

incidir sobre a circulação de mercadorias, bens e serviços, além

de conceder aos municípios plenos poderes para legislar sobre

o imposto, tendo inclusive a capacidade de fixar alíquotas.

Û Ainda a respeito do ICMS, pode-se afirmar que, entre as

receitas públicas, ele é o imposto que proporciona a mais

elevada arrecadação.

Ü O COFINS, cuja base de cálculo é a receita bruta mensal da

venda de mercadorias e serviços, tem sido outra importante

fonte de receita, sendo que sua arrecadação superou a do IPI ao

longo dos últimos anos.
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QUESTÃO 79

A respeito do processo orçamentário, julgue os itens que se seguem. 

Ø Entre os instrumentos para a gestão da política orçamentária, destaca-se o Plano Plurianual (PPA), que veio substituir o Orçamento

Plurianual de Investimentos (OPI) estabelecido na Constituição de 1967. Das diferenças entre o PPA e o OPI destacam-se a

apresentação de metas físicas por tipo de ação e programa e a apresentação de uma lista de despesas de duração continuada.

Ù Outro instrumento importante estabelecido na Constituição de 1988 é a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que fixa, entre outros,

os parâmetros que devem orientar a elaboração do projeto de lei orçamentária.

Ú Conforme também fixado na Constituição de 1988, o orçamento da União é dividido em três segmentos: orçamento fiscal, orçamento

da seguridade social e orçamento de investimento das empresas estatais. No entanto, a parcela referente ao refinanciamento da dívida

pública não é apresentada no orçamento da União, já que cabe ao BACEN a elaboração e apresentação da programação monetária para

o ano seguinte ao Ministério da Fazenda, órgão ao qual se subordina.

Û A relação entre a dívida líquida do setor público brasileiro e o PIB tem oscilado em torno de 0,5 no período recente, sendo que

aproximadamente metade dessa dívida é diretamente afetada pelos movimentos de câmbio.

Ü Já em relação ao resultado primário do governo federal, pode-se afirmar que tanto o tesouro quanto a previdência têm apresentado

saldos positivos, gerados em decorrência das mudanças estruturais ocorridas no setor público brasileiro ao longo dos últimos anos.

QUESTÃO 80

Com referência aos monopólios e oligopólios, julgue os itens em seguida.

Ø O modelo de Cournot proporciona uma forma adequada de caracterização do comportamento oligopolístico em uma indústria composta

de firmas relativamente similares.

Ù O modelo de Stackelberg proporciona uma forma adequada de caracterização do comportamento oligopolístico em uma indústria em

que há o domínio de uma firma.

Ú O equilíbrio de Cournot pode ser considerado um equilíbrio de Nash, o que não ocorre no caso do equilíbrio de Stackelberg.

Û O controle dos monopólios naturais pode ser feito, de forma simples, eficaz e eficiente: basta o governo determinar que os preços a

serem cobrados devem ser iguais ao custo marginal do monopolista.

Ü Outra possibilidade para o controle dos monopólios é a fixação de uma taxa de retorno desejada, que deve tomar por base a expectativa

do que ocorreria caso esta operasse em um ambiente competitivo.


