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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca da determinação do preço de um bem e de elasticidade

da procura, julgue os itens a seguir.

51 Situação hipotética: Em um mercado em equilíbrio inicial

e com a renda nominal constante, um consumidor adquiriu

determinada quantidade do bem 1 e determinada quantidade

de outros bens. Posteriormente, houve aumento no preço

do bem 1. Assertiva: Nessa situação, o bem 1 será considerado

elástico se, em decorrência do aumento de seu preço, a despesa

com os demais bens diminuir.

52 As possíveis explicações para o aumento do preço de um bem

incluem o aumento do preço de bem substituto ao bem em

questão e o aumento na renda do consumidor.

A respeito de aspectos da teoria do consumidor, produtividades

média e marginal e estruturas de mercado, julgue os itens seguintes.

53 Em uma firma que opera com capital constante no curto prazo,

aumento na quantidade de trabalho faz que o produto marginal

e o produto médio do trabalho cresçam e depois tendam a cair.

Nesse processo, enquanto o produto médio cresce, o produto

marginal é maior que o médio; e, enquanto o produto médio

diminui, o produto marginal é menor que o produto médio.

54 Empresa monopsonista que seja a única compradora

de determinada matéria-prima em um mercado de muitos

fornecedores deve pagar um valor maior pela matéria-prima

caso queira estimular os fornecedores a aumentar a produção.

55 A taxa marginal de substituição técnica em cada ponto

da isoquanta corresponde à quantidade de capital que pode ser

substituída por determinada quantidade de trabalho com

o objetivo de aumentar a produção.

Em relação aos princípios da teoria do consumidor, julgue o item

que se segue.

56 De acordo com a teoria ordinal do consumidor, as preferências

do consumidor serão transitivas quando ele puder decidir

se prefere a cesta A à B, se prefere a cesta B à A ou se

é indiferente às cestas A e B.

No que se refere à teoria da estrutura dos mercados de bens

e de fatores de produção, julgue os itens subsecutivos.

57 Constitui exemplo de rendimentos de escala crescentes

a função de produção X = 0,5KL, em que X é a produção física

total, K é a quantidade dos recursos de capital e L

é a quantidade de trabalho.

58 Uma empresa em concorrência perfeita maximiza lucros

quando iguala o preço de determinado produto ao seu custo

marginal. Uma empresa monopolista maximiza lucros quando

sua receita marginal é maior que o custo marginal.

Com relação ao conceito de eficiência de Pareto, julgue o item

subsequente.

59 De acordo com o conceito de eficiência de Pareto no que

se refere às trocas entre os indivíduos, uma alocação

é considerada eficiente quando os bens podem ser realocados

de modo que o bem-estar de uma pessoa aumente sem diminuir

o bem-estar de outra.

Acerca dos principais resultados da teoria keynesiana e do modelo

IS/LM, julgue os itens seguintes.

60 O aumento na produtividade do capital promove o aumento

do produto e da taxa de juros de equilíbrio.

61 O aumento na tributação sobre a remuneração dos

trabalhadores tem como consequência a redução

do investimento e do produto de equilíbrio.

Considerando as identidades macroeconômicas básicas e

os conceitos relacionados ao balanço de pagamentos, julgue os itens

a seguir.

62 A poupança externa é igual à quantidade de recursos do país

captados por meio de investimentos externos diretos.

63 Na ótica da produção, os serviços domésticos remunerados

entram no cálculo do produto interno bruto brasileiro.

64 A diferença entre produto interno bruto (PIB) a preços

de mercado e PIB a custo de fatores é igual à soma dos

impostos diretos menos o total dos subsídios à produção.

Considerando os principais agregados monetários e suas relações

com a atividade econômica, julgue os itens que se seguem.

65 Reduzir a razão [papel-moeda em poder do público]/[volume

dos depósitos à vista nos bancos comerciais] implica redução

do multiplicador monetário.

66 A venda de títulos públicos aos bancos por parte do Banco

Central pode apreciar a taxa de câmbio de equilíbrio e pode

reduzir as exportações líquidas.

67 O aumento do papel-moeda em poder do público aumenta

a magnitude do multiplicador monetário.

Tendo como referência a clássica relação entre inflação

e desemprego e os principais resultados derivados do modelo

de oferta e demanda agregadas, julgue os itens subsequentes.

68 O aumento do salário mínimo gera aumento da demanda

agregada, do produto de equilíbrio e do nível geral de preços.

69 Se a curva de Phillips for vertical no longo prazo, o ajuste

fiscal gerará como consequência redução do produto e do nível

de preços.

Julgue os itens a seguir, relativos às funções econômicas do Estado

e aos instrumentos para a concretização dessas funções.

70 A previdência social brasileira cumpre função distributiva no

que diz respeito às funções básicas do Estado na economia,

razão por que, nesse aspecto, ela é tida como instrumento de

política fiscal.

71 A obrigatoriedade de divulgação, pelas instituições financeiras,

do custo efetivo total dos empréstimos e financiamentos a

pretendente de crédito, estabelecida pelo Conselho Monetário

Nacional, constitui forma de intervenção do Estado na

economia no âmbito de sua função alocativa.
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No que se refere à atuação do Estado como produtor de bens e

como regulador de mercados, julgue os itens seguintes.

72 Compete ao Estado, na sua função de regulador, dimensionar,

planejar e decidir sobre a política de oferta do serviço público,

bem como fazer cumprir as condições do contrato de

concessão.

73 A existência de monopólios naturais justifica a atuação do

Estado como produtor de bens, situação em que a produção do

bem se sujeita a custo fixo baixo, mas a custo marginal

elevado.

Com relação aos instrumentos de política fiscal, monetária e

cambial, julgue os itens que se seguem.

74 A redução das taxas de recolhimento compulsório qualifica-se

como uma política monetária expansionista, podendo

contribuir, ainda que no curto prazo, com a expansão da

atividade econômica.

75 No currency board, a quantidade de moeda em circulação

passa a depender do montante líquido de divisas detido pelo

país, eliminando, no nível doméstico, as funções clássicas do

banco central.

76 Em uma situação recessiva, uma política fiscal expansionista

baseada no aumento do gasto do governo tem um efeito maior

sobre a demanda agregada do que aquele que seria produzido

por uma política fiscal expansionista baseada na redução de

impostos sobre a renda.

Fonte: BCB

Considerando o gráfico Resultado primário do setor público, em que

são apresentados os resultados primários do setor público a partir

de 2002, e os conceitos de contabilidade fiscal, julgue os itens

subsequentes.

77 A necessidade de financiamento do setor público (NFSP),

quando positiva, corresponde ao aumento da dívida líquida do

setor público.

78 A piora nos resultados primários em 2012 e 2013 impactou o

resultado fiscal e levou ao déficit primário de 2014, decorrente,

entre outros aspectos, do resultado da dívida pública

acumulada no passado.

No que se refere às relações entre déficit público e inflação, julgue

os itens subsecutivos.

79 As receitas de senhoriagem foram exemplos importantes de

fontes de financiamento do déficit público na primeira metade

da década de 80 do século passado, permitindo a manutenção

da relação dívida–PIB estável mesmo em conjuntura de

elevado déficit nominal.

80 Em conjuntura de dominância fiscal, uma política monetária

restritiva conduziria a um aumento da taxa de inflação, em

virtude da piora dos indicadores fiscais e da consequente perda

de credibilidade do Banco Central com relação ao seu

compromisso de manter o poder de compra da moeda.

Acerca das mudanças estruturais, dos planos de desenvolvimento e

dos planos de estabilização da economia brasileira ao longo do

século XX, julgue os itens que se seguem.

81 As medidas adotadas no Plano Cruzado — implementado no

governo Sarney — incluem o congelamento dos salários.

82 Tanto o Plano Real quanto o Plano Cruzado adotaram

congelamento de preços.

83 Embora os formuladores do Plano Real tenham admitido, na

época de sua elaboração, a existência de uma componente

inercial na inflação brasileira, a importância do equilíbrio fiscal

não foi desprezada. Esse equilíbrio era um pressuposto do

combate à inflação, porém a sustentabilidade do plano foi

garantida pela âncora cambial e pelas altas taxas de juros.

84 A execução do Plano de Metas de Juscelino Kubitschek deu-se

por diversos incentivos, como, por exemplo, o sistema de

múltiplas taxas de câmbio, em que as taxas cambiais eram

valorizadas para exportação e desvalorizadas para importação,

a fim de dar curso ao processo de industrialização.

A respeito da desigualdade de renda no Brasil, julgue o próximo

item.

85 Os fatores mais atuantes no declínio da desigualdade de renda

no Brasil incluem a redução da desigualdade no mercado de

trabalho — com aumento do salário real —, a redução da

segmentação regional — em termos do tamanho do município

e entre setores urbanos e rurais —, e as transferências

governamentais — realizadas para diminuir a intensidade da

pobreza.

Acerca dos indicadores econômicos e sociais brasileiros, julgue o

item seguinte.

86 A distribuição pessoal da renda pode ser expressa pelo índice

de Gini ou pelo indicador Rio+40: razão entre a média das

rendas dos 10% mais ricos e a média das rendas dos 40% mais

pobres. Este último indicador, por construção, apresenta

grande sensibilidade a variações no centro da distribuição,

enquanto o índice de Gini é mais sensível a variações nas

caudas da distribuição. O índice de Gini varia de 0 a 1 e quanto

mais próximo da unidade estiver, menor será a concentração de

renda.
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A respeito do mercado de trabalho e da previdência social no

Brasil, julgue os itens a seguir.

87 A redução da taxa de mortalidade — que implica aumento no

nível do envelhecimento da população —, e a redução da taxa

de fecundidade — que conduz a um número cada vez menor de

pessoas para sustentar os sistemas previdenciários e um

número cada vez maior de inativos — constituem

características da tendência demográfica brasileira e mundial

e tema privilegiado na pauta de discussões da reforma

previdenciária.

88 As principais características do mercado de trabalho brasileiro

incluem as altas taxas de desemprego, elevado nível de

informalidade e intensa rotatividade, situação agravada pelo

fato de a informalidade contribuir também para o desemprego.

Acerca de finanças públicas e orçamento público, julgue os itens

a seguir.

89 Caso um programa executado por entidade do setor privado

seja financiado com recursos do orçamento público,

a avaliação desse programa deverá obedecer às normas

estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.

90 O objetivo da classificação da receita pública por esfera

orçamentária é identificar se o item a ser classificado pertence

ao orçamento fiscal, ao orçamento da seguridade social

ou ao orçamento de investimento das empresas estatais.

91 A intervenção indireta do governo no processo produtivo não

gera impactos no que se refere à formação de preços relativos

da economia.

92 O princípio orçamentário da uniformidade pode ser cumprido

ainda que dois entes federativos classifiquem uma mesma

despesa de formas diferentes.

93 A revisão da estrutura programática do projeto da lei

orçamentária anual deve ser feita após a definição e

a divulgação dos limites das propostas setoriais.

94 No plano plurianual, é vedado o estabelecimento de metas

direcionadas a públicos específicos.

A respeito da administração da execução orçamentária, julgue

os itens que se seguem.

95 Se determinado órgão público assinar contrato que crie

obrigação legal para o ente público por período superior a dois

exercícios financeiros, os efeitos financeiros da medida

poderão ser compensados pela redução permanente da despesa

orçamentária.

96 Denomina-se repasse a transferência de parte do crédito

orçamentário de uma unidade gestora para entidade integrante

da estrutura administrativa de órgão público diverso.

Julgue os itens seguintes, relativos a receitas e despesas públicas.

97 Se empenhos referentes a determinada obra pública, cuja

execução esteja prevista para mais um exercício financeiro,

não puderem ser pagos até 31/12 de cada ano, eles deverão ser

inscritos em restos a pagar no exercício em que tiverem sido

empenhados.

98 Se um órgão público reconhecer dívida referente a exercício

financeiro já encerrado, a despesa poderá ser inscrita na conta

de despesas de exercícios anteriores, ainda que o orçamento

respectivo não consignasse crédito próprio para o pagamento.

99 Caso o responsável por determinado suprimento de fundos

restitua parte dos recursos recebidos após o encerramento

do exercício em que se deu o suprimento, o valor restituído

será contabilizado como receita orçamentária.

100 Se determinado crédito for inscrito na dívida ativa, haverá

acréscimo patrimonial na contabilidade do ente federativo

titular do referido crédito.

101 O estágio de pagamento da despesa caracteriza-se pelo

despacho por meio do qual a autoridade competente determina

que a despesa seja liquidada.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com

a Lei de Acesso à Informação, julgue os seguintes itens.

102 Os contratos de terceirização de mão de obra integram o limite

de despesas de pessoal, independentemente do tipo de serviço

que estiver sendo terceirizado.

103 Os títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil

devem ser incluídos na dívida pública consolidada da União.

104 Os entes da Federação devem disponibilizar a qualquer pessoa

física ou jurídica os dados resumidos da despesa pública

realizada, dispensado o fornecimento de informações sobre

o número dos processos que originaram as despesas, ao bem

fornecido ou ao serviço prestado.

105 Pessoa jurídica de direito privado que detenha informações em

virtude de vínculo com o poder público e deixe de cumprir

as determinações da Lei de Acesso à Informação poderá

ser declarada inidônea para licitar ou contratar com

a administração pública.

106 Empresa estatal que receba do seu ente controlador recursos

financeiros para pagamento de custeio em geral será

considerada, para efeitos de responsabilidade fiscal, empresa

estatal dependente.

Considerando que um auditor fiscal encarregado de analisar

indícios de irregularidades em obras de um determinado estado

tenha analisado 50 obras e constatado irregularidades em 40 delas,

julgue os itens a seguir.

107 O desvio padrão da amostra foi inferior a 0,05.

108 Se o total de obras, nesse estado, for igual a 300, então o fator

de correção para a população finita deverá ser maior que 0,8. 

109 Mais de 70% das obras auditadas apresentaram irregularidades.



||230TCESC_004_01N239347|| CESPE | CEBRASPE – TCE/SC – Aplicação: 2016

Um auditor foi convocado para verificar se o valor de Y,

doado para a campanha de determinado candidato, estava

relacionado ao valor de X, referente a contratos firmados após a sua

eleição.

tabela de análise de variância dos dados

fonte de

variação

grau de

liberdade

soma de

quadrados

quadrados

médios

F Pr > F

modelo 1 4,623  9,76 0,0261

erro 5 2,371   

Total 6 7,000   

Com base na situação hipotética e na tabela apresentadas, julgue os

itens que se seguem, considerando-se que

e 

110 A média de Y (valor doado para a campanha) é maior que 2.

111 O modelo em questão apresenta ajuste inferior a 0,5.

112 O coeficiente angular é maior que 1.

113 O valor da estatística t para o coeficiente angular é maior

que 3.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação

hipotética relativa a proporcionalidade, porcentagem e juros,

seguida de uma assertiva a ser julgada.

114 A participação dos vendedores nos lucros de uma empresa é

diretamente proporcional às suas vendas. Os vendedores A, B

e C venderam juntos R$ 500.000 em produtos: A vendeu

R$ 225.000, B vendeu R$ 175.000 e C, o restante. Eles

dividiram entre si, a título de participação nos lucros, o valor

de R$ 10.000. Nessa situação, C recebeu R$ 2.000 de

participação nos lucros.

115 Pedro aplicou R$ 10.000 em uma instituição financeira pelo

prazo de 3 meses consecutivos. A taxa de juros compostos

dessa aplicação no primeiro mês foi de 5%; no segundo mês,

de 10%; e no terceiro, de 8%. Nessa situação, Pedro, ao final

do terceiro mês, recebeu de juros mais de R$ 2.400.

Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação

hipotética a respeito de avaliação de investimentos e de taxas de

juros, seguida de uma assertiva a ser julgada.

116 Um banco faz empréstimos, no regime de juros compostos,

à taxa de 48% ao ano com capitalização mensal. Nessa

situação, considerando 1,26 como valor aproximado para

1,046, é correto afirmar que a taxa efetiva anual desses

empréstimos será inferior a 55%.

117 Um capital de R$ 80.000 investido durante um ano, rendeu

R$ 13.870 de juros. A taxa de inflação nesse período foi de

7,3%. Nessa situação, o ganho real do investimento foi

superior a R$ 8.000.

118 Um investidor do mercado imobiliário comprou um terreno por

R$ 40.000 e, após dois anos, vendeu-o por R$ 62.400. A taxa

de inflação acumulada durante esses dois anos foi de 20%.

Nessa situação, a rentabilidade real desse investimento foi

superior a 32% no biênio.

Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação

hipotética relacionada aos sistemas de amortização, seguida de uma

assertiva a ser julgada.

119 Um banco emprestou R$ 30.000 entregues no ato, sem prazo

de carência, para serem pagos pelo sistema de amortização

francês, em prestações de R$ 800. A primeira prestação foi

paga um mês após a tomada do empréstimo, e o saldo devedor

após esse pagamento era de R$ 29.650. Nessa situação, a taxa

de juros desse empréstimo foi inferior a 1,8%.

120 Um financiamento de R$ 10.000 foi feito pelo sistema de

amortização constante (SAC) em 5 meses consecutivos e com

2 meses de carência. A operação foi contratada à taxa de juros

de 8% ao mês. Nessa situação, o valor da segunda prestação

após o início da amortização era inferior a R$ 2.500.

Espaço livre


