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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens a seguir, a respeito das noções básicas e gerais de
economia.
51

52

53

Se um avanço tecnológico no setor de informática implicar
deslocamento da fronteira de possibilidades de produção de
automóveis e computadores de um país, mais computadores e
automóveis serão produzidos nessa economia.
Países que apresentam, em relação a outros, menores custos de
oportunidade de produção de um bem possuem vantagens
comparativas e, por terem diferentes produtividades, todos os
países podem beneficiar-se com a promoção do comércio
internacional.
Na

função

de

utilidade

de

Cobb-Douglas

u( x1 , x2 ) = x1a ⋅ x21− a , em que ( x1 , x 2 ) são as quantidades
dos bens 1 e 2, respectivamente, e a > 0, o parâmetro a
representa a fração de consumo do bem 1.
54

Para uma escolha ótima de consumo de dois bens, é suficiente
que a curva de indiferença entre esses dois bens tangencie a
reta orçamentária do consumidor.

55

Uma análise econômica normativa leva em conta juízo de
valor; uma análise positiva está relacionada a explicações e
previsões.

Julgue os itens seguintes, referentes às estruturas de mercado.
66

Diferentemente dos mercados competitivos, monopólios
maximizam seus lucros quando o custo marginal se iguala à
receita marginal.

67

Um monopsônio opera em um ponto ineficiente no sentido de
Pareto, pois seu preço será maior do que aquele preço que
prevaleceria no equilíbrio competitivo.

68

Controle de preços máximos de bens com demanda inelástica
e negociados em mercados competitivos implicam ganhos
líquidos para os consumidores.

Acerca de noções gerais da macroeconomia, julgue os itens que se
seguem.
69

Países com muitas empresas estrangeiras em sua economia
tendem a ter o produto interno bruto (PIB) maior que o
produto nacional bruto.

70

A teoria tradicional do fluxo circular da renda leva em conta
uma economia no curto prazo fechada e sem governo.

Julgue os itens subsequentes, relativos às funções econômicas do
governo.
71

Em ocasiões em que o desemprego prevalece, a atuação do
governo no sentido de aumentar o nível de demanda no
mercado com a recolocação da produção no pleno emprego é
um exemplo de aplicação da função distributiva do Estado.

72

A existência de bens de consumo não exclusivos e não rivais
é um aspecto que permite justificar a intervenção do governo
na economia.

73

A função alocativa do governo se justifica pela necessidade da
oferta de bens e serviços desejados pela sociedade, mas que
não são provisionados pelo sistema de mercado.

74

Em uma economia de livre mercado, sem a interferência do
governo, fatores como a oportunidade educacional, a
habilidade individual e a propriedade dos fatores de produção
permitem garantir uma distribuição mais igualitária da riqueza
gerada pelo sistema econômico.

Acerca de demanda, oferta, equilíbrio de mercado e elasticidades,
julgue os itens subsequentes.
56

A receita com a venda de um bem com demanda preço-elástica
diminui quando se diminui o preço desse bem, mantidas as
demais variáveis constantes.

57

Em uma cesta de consumo com dois bens normais, o caminho
de expansão da renda terá inclinação negativa.

58

Todo bem de Giffen é um bem inferior, porém nem todo bem
inferior é um bem de Giffen.

59

O aumento na renda do consumidor implica deslocamento da
curva de demanda por um bem para a direita.

60

Uma curva de demanda linear tem elasticidade de demanda
constante ao longo de toda a curva.

61

Se a elasticidade de demanda linear é zero, o preço do bem é
zero.

Julgue os próximos itens, a respeito de produção e custos.

Acerca de déficit e superávit público e do financiamento do déficit,
julgue os itens a seguir.
75

No cálculo do déficit público segundo o conceito operacional,
excluem-se a correção monetária e a variação cambial.

76

O governo brasileiro tem como principal fonte de
financiamento dos gastos públicos o lucro advindo da atuação
das empresas públicas no mercado.

Custos irreversíveis de uma empresa possuem custos de
oportunidade zero.

77

Situações de ocorrência de déficit público podem induzir o
aparecimento de pressões inflacionárias na economia.

Uma empresa competitiva com rendimentos constantes de
escala terá lucro máximo de longo prazo igual a zero.

78

O conceito de déficit primário inclui os juros reais da dívida
passada.

62

Havendo economias de escopo, o grau de escopo dessas
economias será negativo.

63

Um conjunto de produção no curto prazo corresponde a toda
área sob uma função de produção, incluindo-se essa função.

64

65
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Considerando o fato de que um aumento do gasto governamental
provoca um aumento proporcional da renda nacional e sabendo que
a constante de proporcionalidade, nesse caso, é denominada
multiplicador keynesiano de gastos, julgue os itens subsecutivos.
79

Se o governo aumentar seu gasto em R$ 100 milhões e a
propensão marginal a consumir da sociedade sob esse governo
for igual a 80%, então o aumento correspondente na renda
nacional será igual a R$ 500 milhões.

80

O efeito multiplicador em questão pressupõe que a economia
esteja em desemprego.

81

Supondo invariável o lado monetário da economia, o referido
multiplicador corresponde ao inverso da propensão marginal
a poupar.
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Com relação à inflação e ao desemprego, assuntos importantes da
teoria macroeconômica, julgue os itens a seguir.
90

A fixação de um salário mínimo acima daquele que
prevaleceria no mercado de trabalho contribui para aumentar
o desemprego estrutural.

91

Aumentos no salário-desemprego conduzem à expansão da
produção e, portanto, propiciam a redução da taxa natural de
desemprego.

92

O fato de a oferta de moeda ser endógena contradiz a visão
estruturalista da inflação, de acordo com a qual as altas de
preços decorrem de fatores não monetários, tais como o poder
de monopólio e os desequilíbrios nos mercados de bens e
serviços.

93

O controle inflacionário mediante a redução dos gastos
públicos é eficaz quando os aumentos de preços decorrem da
expansão da demanda agregada.

94

As hipóteses do modelo clássico são incompatíveis com a
existência de desemprego involuntário.

Acerca da contabilidade nacional, julgue os próximos itens.
82

83

A redução das vendas de carros usados em um
determinado ano conduz à redução do produto interno bruto e
da renda disponível da economia, nesse mesmo ano.
Classifica-se como gasto governamental a totalidade dos gastos
dos ministérios, autarquias, fundações, secretarias, empresas
estatais e com transferências e subsídios ao setor privado.

Com relação ao orçamento público, incluindo-se o processo e a
execução orçamentária, julgue os itens seguintes.
84

O empenho ordinário das despesas públicas aplica-se quando
o montante a ser pago, além de ser previamente estabelecido,
ocorre de forma parcelada.

85

A aplicação do princípio da universalidade impede que o Poder
Executivo realize qualquer operação de receita e despesa que
não esteja previamente autorizada pelo Poder Legislativo.

86

Os gastos de investimentos das empresas nas quais a União
detém a maioria do capital social não integram a Lei
Orçamentária Anual.

87

Aumentos da inflação e da taxa de crescimento econômico não
alteram as receitas tributárias previstas, visto que a
metodologia de estimação dessas receitas, no âmbito do
processo orçamentário, leva em conta apenas os impactos das
alterações na legislação.

Acerca do funcionamento do Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI) e do Sistema Integrado de
Dados Orçamentários (SIDOR), julgue os itens subsequentes.
88

89

O SIDOR, que constitui um sistema centralizado de
processamento das informações de cunho orçamentário,
permite o monitoramento da execução orcamentária no que se
refere a compromissos financeiros.
No âmbito do SIAFI, compete à Secretaria do Tesouro
Nacional aprovar o limite global de saques para os ministérios
e órgãos da Presidência da República e dos Poderes
Legislativo e Judiciário, respeitando-se a previsão do fluxo de
caixa do Tesouro Nacional.

Considerando a importância da economia internacional para o
funcionamento do setor externo, julgue os itens que se seguem.
95

Caso o Brasil estabeleça uma tarifa provisória para cada par de
calçado importado da China, essa ação, além de não beneficiar
os produtores domésticos de calçados, imporá perdas aos
consumidores e ao governo.

96

Em regime de taxas de câmbio flutuantes, aumentos do déficit
público podem levar à valorização da moeda nacional e
expandir o déficit (ou reduzir o superávit) em conta-corrente.

97

Em presença de mobilidade de capital e taxas de câmbio fixas,
a política monetária é particularmente apropriada para
promover a estabilização da produção e dos preços.

98

Diferenças tanto na tecnologia como na oferta relativa de
fatores de produção explicam as vantagens comparativas e os
padrões do comércio internacional.

Tendo em vista que, nas economias de mercado, o papel do setor
público é fundamental para melhorar a eficiência dos mercados
privados e promover uma distribuição mais igualitária de recursos,
julgue os seguintes itens.
99

As necessidades de financiamento do setor público pelo
critério abaixo da linha correspondem à variação do
endividamento líquido do setor público.

100

O déficit operacional do setor público exclui as correções
monetárias e cambiais pagas sobre a dívida pública.

101

Programas de transferências — como o Bolsa Família — e a
provisão de bens públicos puros constituem exemplos da
atuação do governo para melhorar a alocação de recursos na
economia.

Julgue os próximos itens, relativos aos processos de crescimento e
de desenvolvimento econômico.
102

O fato de que os países mais pobres tendem a apresentar taxas
de crescimento mais elevadas que aquelas que prevalecem nos
países mais ricos vai de encontro ao denominado efeito de
alcance (catch-up effect).

103

No modelo de crescimento de Harrod-Domar, o fato de a
relação capital-produto ser constante conduz ao equilíbrio em
“fio de navalha”.
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Considerando que os indicadores econômicos referentes à produção
e aos preços são importantes para o monitoramento da atividade
econômica, julgue os itens subsequentes.
104

Aumentos nos preços dos produtos importados contribuem
para elevar o custo de vida, mensurado pelo deflator do PIB.

105

A queda do IBOVESPA — como verificado em 2001 — por
reduzir os investimentos dos detentores de ações leva à
contração do produto interno bruto (PIB), mensurado pela
ótica da despesa.

106
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Um indivíduo deverá pagar sua dívida em 10 meses, tendo
o credor cobrado a taxa nominal de 8%, com capitalização mensal
de juros compostos.
Considerando 1,083 como valor aproximado para 1,00810, julgue os
itens seguintes a respeito do pagamento da referida dívida.
113

O credor receberia a mesma quantia se tivesse cobrado
determinada taxa de juros simples mensais inferior a 0,82%
durante os 10 meses.

114

Se o devedor pagou o montante de R$ 5.415,00, então a dívida
era superior a R$ 4.950,00.

RASCUNHO

A queda de preços de equipamentos eletrônicos — como
aparelhos de blu-ray e TVs LED full HD —, que passaram a
fazer parte da cesta de consumo dos brasileiros, explica, em
parte, a superestimação do custo de vida pelos índices de
preços ao consumidor.

Com relação à economia ambiental, que trata de questões referentes
à preservação do meio ambiente, julgue os itens subsecutivos.
107

Para as atividades que geram externalidades negativas, o ótimo
social corresponde ao nível de produção dessas atividades para
o qual o custo marginal social iguala-se ao benefício marginal
social gerado por essas atividades.

108

O nível ótimo (minimização) de danos ambientais, tais como
ameaças à fauna e à flora do país, bem como os decorrentes de
poluição sonora e atmosférica, pode ser determinado no âmbito
do teorema de Coase.

Em relação às Leis n.os 8.666/1993 e 11.652/2007, julgue os itens
a seguir.
109

O fracionamento de contratações reguladas pela Lei n.º
8.666/1993 tem a vantagem de conduzir à dispensa de
licitação.

110

Cabe ao Conselho Curador da EBC deliberar acerca das
diretrizes educativas, artísticas e culturais, sobre a linha
editorial de produção e programação proposta pela Diretoria
Executiva da empresa e manifestar-se sobre sua aplicação
prática.

Uma equipe de analistas dispõe de 5 horas para avaliar um
conjunto de projetos da área econômica. Sabe-se que em razão de
os tamanhos dos projetos serem equivalentes, dois analistas são
capazes de avaliar 5% desse conjunto em 1 hora.
Tendo como referência as informações acima, julgue os próximos
itens, assumindo que todos os membros da equipe são igualmente
eficientes.
111

Se a equipe for composta por menos de 9 analistas, o trabalho
não será concretizado no prazo estipulado.

112

Seis analistas dessa equipe, trabalhando durante 3 horas e
20 minutos, são capazes de avaliar metade dos projetos.
–7–

||EBC111_011_15N655873||

Em um fundo de investimentos, que rende juros compostos
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RASCUNHO

mensais líquidos de 0,55%, Renata fez 12 aplicações mensais,
iguais e consecutivas, tendo a última ocorrida na presente data,
totalizando o montante de R$ 8.160,00. A partir do próximo mês,
Renata fará resgates mensais, iguais e consecutivos de forma a zerar
o saldo da aplicação em 5 meses.
Considerando 1,068 e 0,97 como valores aproximados para
1,005512 e 1,0055–5, respectivamente, julgue os itens que se seguem
acerca dessa aplicação.
115

Renata fará 5 resgates mensais de R$ 1.496,00 cada.

116

Renata fez 12 aplicações mensais de R$ 660,00 cada.
Uma dívida foi paga, em 4 meses, pelo sistema de

amortização constante (SAC), com juros mensais. O total de juros
pagos foi de R$ 1.500,00 e o valor da 3.a prestação foi de
R$ 2.800,00.
Tendo como referência essas informações, julgue os itens
subsequentes.
117

No caso, a taxa de juros mensais foi superior a 5,8%.

118

O valor da dívida era inferior a R$ 9.800,00.
Um investidor mantém seu capital aplicado em uma

instituição financeira que paga a taxa líquida de juros compostos
mensais de 0,6%. Uma segunda instituição financeira ofereceu a
esse investidor as seguintes opções de investimento.
Opção I: investimento inicial de R$ 100.000,00 com retorno
líquido, em um mês, do montante no valor de
R$ 100.580,00.
Opção II: investimento inicial de R$ 85.000,00 com retorno
líquido, em um mês, do montante no valor de
R$ 85.527,00.
A respeito dessas opções e da comparação com aquela oferecida
pela primeira instituição financeira, onde o capital do investidor já
está aplicado, julgue os itens seguintes.
119

Para o investidor, as opções I e II são menos vantajosas que a
oferecida pela primeira instituição financeira.

120

A taxa interna de retorno do investimento na opção I é superior
à taxa interna de retorno na opção II.
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