UnB/CESPE – STM

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A respeito dos conceitos básicos da teoria econômica, julgue os
itens subsequentes.
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A redução dos impostos sobre a caderneta de poupança e os
fundos de investimentos concorre para deslocar, para cima e
para a direita, a fronteira de possibilidades de produção da
economia.
No fluxo circular de bens e serviços, as firmas demandam
fatores de produção que são ofertados pelas famílias e, nesse
processo, os fluxos monetários vão das empresas para as
famílias.
A visão segundo a qual o objetivo das políticas econômicas
deveria ser a maximização do bem-estar dos cidadãos mais
pobres e vulneráveis enquadra-se no âmbito da economia
positiva.
Quando pessoas altamente qualificadas e bem pagas se
dispõem a pagar mais caro por bens e serviços entregues em
domicílio, para evitar filas em lojas e supermercados, observase um comportamento que reflete o fato de que esses
indivíduos se confrontam com um custo de oportunidade do
tempo mais baixo.
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Se o preço de um produto de determinada empresa
encontrar-se acima do ponto mínimo da curva de custo variável
médio e os preços dos insumos sejam dados, a curva de oferta
de curto prazo dessa empresa coincidirá com a curva de custo
marginal.
Para maximizar seus lucros, as firmas deveriam escolher o
nível de produção em que a diferença entre a receita marginal
e o custo marginal fosse a maior possível.
Se a equalização do preço de consultas de psicólogos e
psiquiatras gerar redução do número de psiquiatras formados
pelas escolas de medicina, então, para os psiquiatras, a curva
de oferta de longo prazo será mais elástica que a curva de
oferta de curto prazo.
Em uma indústria competitiva caracterizada por custos
decrescentes, aumentos da quantidade ofertada coexistem com
reduções no preço do produto desse setor, gerando uma curva
de oferta de longo prazo negativamente inclinada.
Se determinada indústria utilizar os insumos em proporção
fixa, a taxa marginal de substituição técnica e a elasticidade de
substituição entre esses fatores serão nulas.

No que se refere à teoria do consumidor, julgue os itens a seguir.

Julgue os itens que se seguem, acerca das teorias da competição.
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Se, para um dado consumidor, a taxa marginal de substituição
entre livros e computadores fosse mais elevada do que a razão
entre o preço dos livros e o preço dos computadores, então, ele
deveria gastar mais com livros e menos com computadores.
A predominância do efeito renda sobre o efeito substituição
explica a inclinação negativa da curva de demanda para quase
todos os bens inferiores.
Considererando que, quando o preço de determinado bem
aumenta de R$ 100,00 para R$ 150,00, a quantidade
demandada desse bem cai de 400 unidades para 100 unidades,
então, nesse caso, a elasticidade preço da demanda, computada
no ponto médio, eleva-se a !3.
O fato de um consumidor gastar toda sua renda com alimentos,
vestuário e educação é consistente com a existência de
elasticidades-renda superiores à unidade para esse três grupos
de bens.
Um choque positivo de produtividade do trabalho, implicando
que o salário real se ajuste mais do que proporcionalmente
a esse aumento, pode ocasionar desemprego involuntário.
Políticas de combate às drogas focadas na apreensão e
destruição desses narcóticos elevam os gastos dos usuários e
afetam relativamente pouco o consumo desses bens.
Expectativas de que haja queda substancial da taxa de juros
cobrada sobre financiamentos de longo prazo deslocam a curva
de demanda de imóveis para cima e para a direita, elevando,
assim, a quantidade demandada desses bens.
Curvas de indiferença em forma de círculos concêntricos
obedecem ao princípio de que quantidades maiores de
determinados bens implicam níveis maiores de satisfação.
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Nos shopping centers, muitas lojas de vestuário disputam a
clientela desses centros de compras por meio da diferenciação
do seu produto. O fato de várias dessas lojas terem poucos
compradores ilustra o excesso de capacidade que caracteriza
a concorrência monopolística, o que não impede que esses
estabelecimentos, no longo prazo, minimizem seus custos
médios.
No modelo da curva de demanda quebrada, exemplo de
oligopólio colusivo, supõe-se que, se uma firma elevar seus
preços, suas concorrentes farão o mesmo, o que favorecerá a
estabilidade de preços nesse mercado.
Os lucros adicionais dos monopólios discriminadores de preço
correspondem à perda monetária dos consumidores.
A existência de monopólio bilateral no mercado de trabalho
garante que a alocação do fator trabalho seja eficiente, pois o
salário fixado nesse mercado corresponde àquele que seria
estabelecido em um mercado competitivo.

RASCUNHO

Em relação à oferta de bens, serviços e fatores, incluindo a teoria da
produção e dos custos, julgue os itens de 73 a 79.
73

74

A maximização das receitas de determinada empresa ocorre
quando ela opera no ponto em que a elasticidade preço da
oferta para o seu produto é unitária, acarretando a nulidade de
sua receita marginal.
Fora das grandes metrópoles, serviços de transporte de massas
como o metrô teriam custos médios muito elevados, já que o
tamanho do mercado não lhes permitiria alcançar a escala
mínima de produção exigida por esses serviços, caracterizados
por custos fixos elevados.
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No que se refere à contabilidade nacional, instrumento importante
para o entendimento da mensuração dos grandes agregados
econômicos, julgue os itens a seguir.
84

A ampliação de programas de redistribuição de renda, como o
Bolsa Família, não altera as receitas do governo, mas contribui
para elevar a carga tributária líquida.

85

Os gastos do governo com a implantação de uma nova unidade
médica, exceto aqueles referentes aos pagamentos dos médicos
e demais funcionários públicos, são contabilizados como
gastos governamentais e, como tais, contribuem para elevar
tanto o produto interno como a renda disponível do período.

86

Quando acionistas brasileiros recebem dividendos pagos por
uma empresa norte-americana, ocorre aumento do produto
nacional bruto.

RASCUNHO

Julgue os itens subsequentes, relativos ao balanço de pagamentos.
87

No balanço de pagamentos brasileiro, os gastos com viagens
internacionais dos brasileiros e os empréstimos concedidos
pelo Banco Mundial são registrados, respectivamente, na
balança de serviços e renda e na rubrica outros investimentos
da conta financeira.

88

Caso uma empresa brasileira tenha financiado, por meio de um
banco norte-americano, importações de matéria-prima no valor
de US$ 2 milhões, esse montante deverá ser registrado como
débito na balança de transações correntes e como crédito na
conta capital e financeira.

Com referência à análise da inflação, tópico relevante da
macroeconomia, julgue os itens seguintes.
89

Durante a época da hiperinflação brasileira, as empresas
remarcavam seus preços diversas vezes ao longo do dia. Os
custos decorrentes dessas mudanças de preço são conhecidos
como custos de sola de sapatos da inflação.

90

O fato de que, durante períodos inflacionários, a velocidade de
circulação da moeda varia diretamente com a taxa de juros e
inversamente com a oferta de moeda reforça a teoria
monetarista da inflação.

Pareceres acerca de cenários macroeconômicos, geralmente, dizem
respeito a análises de incrementos na renda e no produto da
economia devido a variações nos consumos público (G) e privado
(C), nos investimentos (I), nas exportações (X) e nas importações
(M). Com referência a essas informações e considerando uma
função consumo C = 10 + 0,8 y , julgue os itens seguintes, relativos
ao nível de equilíbrio da renda e do produto.
91

Caso

uma

economia

apresente

função

poupança

S = − 10 + 0,2( y − T ), investimento autônomo I = 10,

exportações X = 6, importações M = 5 e gastos do governo (G)
iguais aos tributos arrecadados (T), em que G = T = 5, haverá
renda y de equilíbrio igual a 106.
92

Caso haja uma economia na qual seja consumido tudo o que se
produz, a renda y de equilíbrio será igual a 100.

93

Considere que, em uma economia fechada e sem governo,
apresentem-se função consumo C = 10 + 0,8 y , função
poupança S = − 10 + 0,2 y e investimento autônomo I = 10.
Considere, ainda, que os empresários dessa economia tenham
decidido aumentar os investimentos em 10%. Nessa situação,
haverá aumento de 5% na renda.
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ano base (0)
produto

unidade

quantidade
(mil unidades)

ano corrente (1)

preço
R$/unidade

quantidade
(mil unidades)

preço
R$ /unidade

maçã

saco

3

2,00

4

3,00

banana

cacho

6

3,00

14

2,00

laranja

saco

8

4,00

32

5,00

Considerando que, para se realizar a instrução de um processo em julgamento, seja necessário efetuar, com base nos três produtos listados
na tabela acima, uma comparação intertemporal do valor da produção com a quantidade e o preço, para os anos base e corrente, julgue os
itens a seguir.
94

Em face dessa situação, é correto afirmar que o índice de preços de Paasche, no ano 1, ponderado pelas quantidades, será superior
a 1,12 e inferior a 1,13.

95

Considerando-se as informações acima, é correto concluir que o índice de preços de Fisher, no ano 1, ponderado pelas quantidades,
será superior a 1,10 e inferior a 1,11.

96

Nessa situação, o índice de preços de Laspeyres, no ano 1, ponderado pelas quantidades, será superior a 1,08 e inferior a 1,09.
Produção – destino (valores em R$ milhões)
demandas intermediárias

origem

agricultura
indústria
serviços
importações

agricultura

indústria

serviços

50
200
100
200

400
600
300
600

150
400
50
350

demanda
final

valor bruto
da produção

800
1.300
1.000

1.400
2.500
1.450

Considerando a tabela acima, que representa uma economia com a matriz insumo-produto, julgue os próximos itens.
97

Os dados acima apresentados permitem inferir que a economia hipotética em tela é uma economia líquida exportadora.

98

Em face do conjunto de informações acima, é correto afirmar que o setor de serviços adicionou o valor de R$ 550 milhões.

99

Nessa economia, o produto interno bruto a preço de mercado foi igual a R$ 1.950 milhões.

Sabendo que a moeda consiste em algo aceito pela coletividade para
desempenhar funções de meio de troca, unidade de conta e reserva
de valor, julgue os itens que se seguem.
100

Considere que, em uma economia, o público mantenha dois
terços dos seus meios de pagamento como depósitos a vista nos
bancos comerciais e os bancos mantenham a relação entre
encaixe total e depósitos igual a um terço. Nessa situação, uma
unidade monetária a mais de operações ativas das autoridades
monetárias dará origem a 1,8 a mais de meios de pagamento.

101

Considere que, em uma economia, o público mantenha 80% de
seus meios de pagamento como depósitos a vista nos bancos
comerciais e 20%, sob a forma de papel-moeda; e os bancos
comerciais mantenham 7% dos seus depósitos sob a forma de
encaixes em moeda corrente. Nessa situação, para cada
unidade monetária de papel-moeda em circulação, haverá
0,256 unidade monetária de meios de pagamento.

102

Para controlar a inflação, o Banco Central do Brasil adotou,
recentemente, uma política monetária contracionista, por meio
da redução da taxa dos encaixes em depósitos compulsórios.

103

No Brasil, a criação de meios de pagamento pode ser realizada
exclusivamente pelo Banco Central do Brasil e pelos bancos
comerciais, tais como o Banco do Brasil S.A., a Caixa
Econômica Federal, as associações de poupança e empréstimo,
as financeiras e as sociedades de crédito imobiliário.
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Com relação às políticas econômicas, que normalmente tendem a
ter efeitos de curto e longo prazo na economia, julgue os itens
subsequentes.

Os países desenvolvem diferentes indicadores econômicos tendo

104

dos indicadores econômicos, julgue os itens subsecutivos. Nesse

105

106

A depreciação do real, verificada nesses últimos meses, devese ao excessivo déficit público e, consequentemente,
à manutenção de elevadas taxas de juros reais.
Atualmente, a economia brasileira vive um período de “déficits
gêmeos”, em que um desequilíbrio fiscal tende a causar um
desequilíbrio nas transações correntes do balanço de
pagamentos.
A imposição de cotas de importações para alguns produtos é
uma medida inócua, a longo prazo, para combater déficits na
balança comercial provenientes de valorizações cambiais.

em vista as especificidades setoriais ou mesmo os problemas
conjunturais, tais como inflação e desemprego, entre outros. Acerca
sentido, considere que as siglas IGP, INPC e IPCA se referem,
respectivamente, índice geral de preços, índice nacional de preços
ao consumidor e índice nacional de preços ao consumidor amplo.
113

utilizado em dissídios trabalhistas, e o IGP, como indexador
financeiro e para corrigir preços administrados.
114

108

109

Políticas cambiais de não depreciação de moedas nacionais têm
levado a déficits nas transações correntes de diversos países, o
que tem causado impactos negativos sobre a livre circulação do
capital internacional em razão de medidas protecionistas.
A tarifa externa comum implementada pelos países-membros
do MERCOSUL caracteriza, por si só, o MERCOSUL como
um mercado comum.
Desde o início da crise mundial de 2008, o G20 se tornou o
fórum de discussões para a padronização de medidas no âmbito
do mercado financeiro internacional.

Governos atuam por meio da implementação de políticas
econômicas, visando elevar positivamente o nível de atividade,
emprego e preços da economia. No sentido microeconômico,
governos também interferem em mercados específicos por meio
de impostos e subsídios, entre outros meios. Com relação a esse
assunto, julgue os itens que se seguem.
110

111

112

Durante períodos com grandes depreciações cambiais — em
que ocorre grande aumento do preço do dólar —, o IGP tende

Acerca da economia brasileira e mundial, julgue os itens seguintes.
107

Em razão de suas metodologias de cálculo, o INPC é muito

a superestimar os aumentos de preços no Brasil.
115

Na estimação da taxa de desemprego oficial, são consideradas
todas as pessoas em idade ativa que estão desempregadas em
uma cidade, em um estado ou no país.

116

O fato de um indivíduo estar em idade ativa e(ou) possuir
capacidade para trabalhar não o caracteriza como indivíduo
economicamente ativo.

117

Para o cálculo do INPC consideram-se apenas os bens e
serviços consumidos por famílias com rendimento assalariado
entre um e oito salários mínimos.

118

A diferença entre o IPCA e o INPC é que, para calcular o
primeiro, consideram-se bens e serviços consumidos por
famílias com rendimento assalariado entre um e 40 salários
mínimos.

Financiamentos extrafiscais de déficits públicos por meio da
venda de títulos da dívida pública ao setor privado produz
impactos inflacionários a médio e a longo prazo.
Entre os bens públicos puros, inclui-se o ônibus público
disponibilizado pela prefeitura de uma cidade para realizar
transporte escolar gratuito de jovens que morem em áreas
rurais, que circule constantemente lotado e tenha demanda
represada.
Aumentar os impostos sobre o consumo de bens preçoelásticos é uma medida eficaz para aumentar a arrecadação
tributária estatal.

Julgue os itens a seguir, relativos ao funcionamento orçamentário da
administração pública.
119

A principal função do orçamento público tradicional é
possibilitar aos órgãos de representação um controle
econômico sobre o Poder Executivo.

120

Cobrir déficits orçamentários por meio do aumento da
tributação da renda fere o princípio da equidade por esse
tributo ser regressivo.

RASCUNHO
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando 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 além da 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.
As controvérsias entre economistas, particularmente entre aqueles que atuam na área macroeconômica,
é uma característica marcante do debate econômico contemporâneo. De acordo com o anedotário vigente, diz-se
que, se se perguntar a vários macroeconomistas qual é a melhor forma de se resolver um problema específico,
como combater as pressões inflacionárias, por exemplo, as respostas serão tantas quantos forem os profissionais
consultados. Embora as diferentes versões desse debate possam parecer conflitantes e incompatíveis, sem essas
querelas a ciência econômica não teria avançado de forma consistente.

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo, comparando a teoria clássica e a teoria
keynesiana no que se refere a políticas anti-inflacionárias. Em seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
< demanda e oferta agregada de curto e longo prazo para keynesianos e clássicos e capacidade ociosa;
< papel desempenhado pelas políticas fiscais e monetárias no combate à inflação;
< atuação do governo na atividade econômica e complementaridade entre as duas teorias.
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