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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.



UnB / CESPE – Senado Federal   Primeira Etapa – Parte II Concurso Público – Aplicação: 3/2/2002

Cargo: Consultor Legislativo / Área 9 – Economia – Agricultura – 1 / 5 É permitida a reprodução, desde que citada a fonte.

SENADO FEDERAL
Concurso Público – Aplicação: 3/2/2002

CARGO: CONSULTOR LEGISLATIVO

ÁREA 9 – ECONOMIA – AGRICULTURA

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.

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.
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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.

QUESTÃO 63

Estabelecer um preço mínimo para um produto agrícola foi uma
política muito comum, utilizada por diversos países no passado, e
que ainda hoje é usada seletivamente para incentivar alguns
produtos agrícolas. Apesar da pressão dos agricultores para a
continuidade dessa política, ela caiu em desuso. Com base na teoria
neoclássica e na história da política agrícola dos principais países,
julgue os itens subseqüentes.

Ø O preço mínimo estabelecido pelo governo, para ser efetivo,
deve estar acima do preço de equilíbrio.

Ù A política de preço mínimo eficiente não deve usar medidas
governamentais que retirem o excesso de oferta dos produtos.

Ú A política de preço mínimo foi menos utilizada devido ao alto
custo para o governo em relação a políticas alternativas, como
dar uma renda equivalente em dinheiro diretamente aos
produtores exigindo que plantassem mais.

Û Alguns países que usaram essa política tiveram crises periódicas
de escassez das mercadorias. 

Ü A principal meta de uma política de preço mínimo é a garantia
da segurança alimentar da população.

QUESTÃO 64

Durante mais de cinqüenta anos, os preços dos produtos essenciais

da cadeia produtiva do leite foram tabelados e administrados. Na

década passada, com a liberalização dos preços desses produtos,

ocorreram mudanças na estrutura produtiva e na organização do

mercado. A respeito desse assunto, e com foco no produto leite,

julgue os itens que se seguem.

Ø Na década de 80 do século passado, a queda da renda real

recebida pelos produtores rurais foi maior que a queda do preço

real pago pelos consumidores.

Ù Após a liberação dos preços, diminuiu o número dos produtores

integrados na cadeia produtiva.

Ú A produtividade dos produtores integrados não aumentou com

a utilização dos grandes recipientes.

Û O prejuízo do produtor não impediu o crescimento da produção

nacional.

Ü A demanda elástica do leite garante uma permanente expansão

do mercado.

QUESTÃO 65

A agricultura familiar sempre teve na produção de leite uma fonte

de renda permanente. A regulamentação do mercado do leite pode

criar uma reserva de mercado para os pequenos produtores

familiares em municípios com menos de 50.000 habitantes. Com

relação a esse contexto, julgue os itens a seguir.

Ø O aumento da renda dos pequenos produtores familiares locais

de leite poderia ser considerado insignificante. 

Ù Não existe tecnologia adaptada para pequena indústria do leite

que a possibilite concorrer com a agroindústria processadora do

leite.

Ú O pequeno agricultor familiar é marginalizado no processo de

integração da produção leiteira com a agroindústria.

Û A reserva de mercado é ineficiente, pois estimularia o transporte

do leite a grandes distâncias.

Ü As firmas transnacionais, cooperativas e grandes empresas

nacionais que dominam a cadeia produtiva não seriam

prejudicadas com a regulamentação.

QUESTÃO 66

Nos últimos anos, surgiu um movimento social articulado por

entidades e atores sociais que têm por objetivo resgatar os aspectos

humanos de solidariedade entre os homens. Esse movimento

combate a mercantilização e a monetização das relações entre as

pessoas e a natureza. No que se refere a esse movimento, julgue os

itens abaixo.

Ø A produção de alimentos na pequena agricultura familiar é

menos mercantil que na grande agricultura capitalista.

Ù A manufatura e a distribuição de alimentos são cada vez mais

controladas por poucos, cujos interesses são os lucros

monetários e não as necessidades humanas.

Ú O estímulo ao consumo da produção local incentiva um sistema

de alimentação menos mercantilizado.

Û Os produtos orgânicos das grandes indústrias são, geralmente,

menos mercantilizados que os não-orgânicos.

Ü O alimento comprado em redes de fast food é mais

comercializado que a comida produzida regionalmente com um

sabor específico do local.
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QUESTÃO 67

A nova economia institucional tem sido usada para analisar o
sistema agroindustrial brasileiro e propor políticas públicas para a
agricultura. Uma questão fundamental foi apresentada por ela: a
existência de alguma vantagem em pagar aos outros para produzir
aquilo que poderia ser produzido internamente na empresa. Nesse
contexto, julgue os itens subseqüentes.

Ø As instituições moldam as decisões das empresas e das pessoas
e não o mercado.

Ù O mercado é uma instituição particular que determina todas as
ações.

Ú A escolha entre produzir ou comprar é influenciada pelos custos
das transações.

Û As instituições são criadas e evoluem com o passar do tempo e
não podem ser consideradas como parâmetros imutáveis.

Ü As instituições, com a burocracia, a hierarquia e as regras do
mercado, tentam minimizar os custos das transações para
reduzir os seus custos internos de produção.

QUESTÃO 68

Atualmente, o número de empregados em atividades não-agrícolas
na área rural tem crescido rapidamente no Brasil. Com referência
a esse tema, julgue os seguintes itens.

Ø As novas tecnologias adotadas pelos grandes agricultores
substituem os trabalhadores agrícolas empregados na área rural.

Ù Ocorreu um grande crescimento da infraestrutura social no
campo.

Ú A agricultura está cada vez mais distante da indústria.
Û A agricultura familiar se está transformando em uma exploração

que é cada vez mais comandada por um indivíduo e menos pela
família.

Ü A taxa de crescimento dos empregados nas atividades
não-agrícolas cresce mais rapidamente que a dos empregos na
agricultura. 

QUESTÃO 69

O sistema de transportes está sendo reestruturado, fato que afetará
a logística de comercialização dos produtos dos agronegócios
brasileiros. Nesse contexto, julgue os itens abaixo.

Ø A indústria de alimentos deveria ter baixas taxas de crescimento
em condições normais.

Ù O novo sistema de transportes diminuirá a adição de serviços ao
produto final.

Ú Existe uma tendência de segmentação e individualização dos
padrões de consumo.

Û Existe uma tendência em substituir os alimentos tradicionais,
como carne de frango e frutas, por vitaminas e adoçantes que
representam o natural e o saudável.

Ü Após a reestruturação do sistema de transportes, a qualidade dos
alimentos influenciará a demanda dos produtos.

QUESTÃO 70

No que se refere ao mercado de futuros, julgue os itens a seguir.

Ø O mercado de futuros é uma alternativa de política econômica
de sustentação de renda e de estabilidade de preços do estado
para os produtores agrícolas.

Ù As agroindústrias que usam produtos agrícolas como insumos
na produção de suas mercadorias podem manipular os preços no
mercado de futuros.

Ú Para estar em uma posição de hedge (segura), um comerciante
deve operar no mercado físico e no mercado de futuros em
posições inversas.

Û As cooperativas estão proibidas de operar no mercado de
futuros.

Ü A maioria dos especuladores perde dinheiro no mercado de
futuros.

QUESTÃO 71

Nos EUA, os programas de ajuda alimentar começaram a funcionar

na década de 30 do século passado com o objetivo de minorar a

fome causada pelo desemprego e incentivar a demanda de

alimentos. O mais importante desses programas é o Food Stamps,

em que as famílias pobres recebem selos que permitem a compra de

alimentos. Esse programa atendeu 17 milhões de pessoas em 2000

nos EUA. Acerca desse tema, julgue os itens seguintes.

Ø O incentivo do programa ao aumento da demanda de alimentos

corresponde ao gasto governamental transferido aos carentes.

Ù O custo desse programa é muito menor que outros programas de

apoio à agricultura.

Ú O destino da renda extra das famílias em uma grande parte é

usado na compra de bens não-essenciais para as famílias.

Û O consumo familiar de alimentos é muito maior nesse programa

que o consumo de alimentos em outros tipos de ajuda, por

exemplo, o programa de renda mínima, que dá o dinheiro sem

vincular a um tipo de gasto.

Ü O programa de ajuda alimentar tem um alto custo administrativo

em relação aos programas de ajuda em dinheiro nos EUA.

QUESTÃO 72

Um pequeno produtor levou sua produção de tomates

para vender à central de abastecimento Alfa. Ele havia sido

informado que o mercado funcionava em concorrência perfeita.

Como não possuía experiência no comércio, preferiu vender

pela melhor oferta à vista, e mesmo assim perdeu dinheiro.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens abaixo.

Ø Conhecer como funciona o mercado é fácil e tem um custo

muito pequeno, pois a maioria dos negociantes tem pouca

instrução ou são analfabetos.

Ù A forte concorrência existente permite que os comerciantes da

Alfa manipulem os preços.

Ú A assimetria de informações sobre o funcionamento do mercado

existente entre os negociantes da Alfa e o produtor explica o

prejuízo. 

Û Os custos de produção do tomate é que deveriam determinar os

preços e não os pequenos custos de transação do negociante.

Ü A alta margem de comercialização existente entre o consumidor

e o produtor comprova que os intermediários exploram os

produtores. 

QUESTÃO 73

A incerteza é um dos principais problemas que afetam o produtor

rural. Como a sua produção é sujeita às contingências da natureza

e também aos riscos e crises de uma economia de mercado, o

produtor rural torna-se avesso ao risco. No que se refere a esse

contexto, julgue os itens subseqüentes.

Ø A semente de milho híbrido é mais sujeita ao risco que as

sementes tradicionais.

Ù Um agricultor tradicional prefere não inovar, pois a experiência

o fez ter aversão ao risco.

Ú O mercado não tem solução para oferecer ao agricultor que

sofre com os riscos da natureza.

Û O hedge é uma operação do mercado de futuros que evita uma

variação positiva ou negativa nos preços.

Ü A bolsa de futuros serve para os especuladores ganharem

dinheiro e transferirem os riscos.
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QUESTÃO 74

Os organismos geneticamente modificados e a clonagem são

assuntos em discussão pela sociedade. O avanço científico

caminha rapidamente e a sociedade arrasta-se na discussão da

legislação. Isso tem retardado a elaboração de regras, normas

e leis que regulamentem e estabeleçam uma ordem para as

atividades de pesquisa e os limites de ação da ciência. Com

relação a esse tema, julgue os itens subseqüentes.

Ø A encefalopatia espongiforme bovina (BSE) despertou a

atenção para os organismos geneticamente modificados.

Ù As patentes obtidas com o seqüenciamento do genoma

humano estão gerando muitos lucros à indústria.

Ú Existe uma desconfiança generalizada da sociedade com

relação ao produto do trabalho dos cientistas.

Û Os cientistas estão sendo questionados pelos religiosos,

invertendo-se a situação entre ciência e religião existente

no início da era moderna.

Ü O perigo moral da pesquisa com o genoma humano

restringe-se à utilização das informações para selecionar

clientes de planos de saúde.

QUESTÃO 75

No Brasil, até a década de 80 do século passado, o Estado era

o responsável pela formação dos estoques e pela construção

dos armazéns. No sistema capitalista, as empresas podem se

encarregar dessas atividades. A respeito desse contexto, julgue

os itens abaixo.

Ø No caso de várias empresas cuidarem do armazenamento

dos alimentos, existe o perigo de elas controlarem a oferta

de mercadorias.

Ù Para dar lucro à empresa, a diferença entre os preços de

venda da mercadoria no futuro e do preço pago na compra

deve ser igual ao custo de armazenamento.

Ú O governo pode incentivar os donos dos estoques a

reterem as mercadorias aumentando os juros.

Û No Brasil, o confisco cambial do café permitiu o aumento

dos estoques armazenados.

Ü O aumento dos estoques de café durante a década de 20 do

século passado, com o respectivo armazenamento,

contribuiu para a crise econômica que abalou a economia

brasileira e levou à eclosão da Revolução de 1930.

QUESTÃO 76

A cooperativa é organizada pelos agricultores para obter

vantagens econômicas. Nesse sentido, julgue os itens

subseqüentes.

Ø As vantagens econômicas obtidas pelas cooperativas são

distribuídas igualmente entre os cooperados.

Ù Na escolha da diretoria da cooperativa, cada cooperado

tem direito a um voto.

Ú Os cooperados que agem como contraventores

oportunistas podem causar o insucesso das cooperativas.

Û Em uma cooperativa, não se visa maximizar o lucro. 

Ü O custo de fiscalização da ação dos dirigentes das

cooperativas em pequenas comunidades locais é muito

menor e mais eficiente.

QUESTÃO 77

Em 1998, foi aprovada uma lei que acrescentou dispositivos à
regulamentação da defesa agropecuária. A respeito dessa lei, julgue os
itens a seguir.

Ø O sistema de defesa sanitária cuidará exclusivamente das populações
vegetais e animais.

Ù Os trabalhadores rurais e entidades do setor privado participam do
sistema de defesa sanitária.

Ú Compete aos estados a vigilância dos portos, aeroportos e postos de
fronteira.

Û Compete aos municípios o controle de trânsito de animais e plantas.
Ü Os conselhos de fiscalização das profissões ligadas à agropecuária

têm assento na instância central de coordenação do sistema unificado.

QUESTÃO 78

Entre as novas atividades que estão sendo desenvolvidas na área rural
está o pesque-pague. Com relação a essa atividade, julgue os itens
seguintes.

Ø Em razão de oferecer lazer, essa não é considerada uma atividade
agrícola.

Ù Para funcionar legalmente, um pesque-pague deve estar registrado no
IBAMA.

Ú Para funcionar legalmente, um pesque-pague precisará ter uma
licença ambiental.

Û O pescador necessita de documento descritivo para todas as espécies
de peixe com as respectivas dimensões.

Ü Somente na época do defeso, é que seria necessária documentação
para a retirada de peixe.

QUESTÃO 79

A Organização Mundial de Comércio (OMC) nasceu formalmente em
1.º/1/1995, mas suas origens e as do sistema multilateral de comércio
remontam a 1947, quando 23 países assinaram o Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio (General Agreement on Trade and Tariffs —
GATT), como resultado do novo ordenamento econômico global do
pós-guerra.  No que se refere à OMC, julgue os itens que se seguem.

Ø A OMC determinou uma agência — Codex Alimentarius — como o
árbitro mundial dos padrões de sanidade para os alimentos de origem
vegetal e animal. 

Ù Em 1988, a OMC determinou a suspensão da proibição da venda de
gado criado com hormônios, por falta de bases científicas.

Ú A OMC, em 1997, decidiu que era injusta a preferência da
Comunidade Econômica Européia dada aos mais de 200.000
pequenos produtores caribenhos das ex-colônias européias.

Û O acordo obtido na rodada do Uruguai determinou regras que
estimulam o comércio mundial de alimentos.

Ü No entendimento da OMC, as etiquetas nos produtos não dificultam
as transações.

QUESTÃO 80

O PRONAF é um programa de apoio ao desenvolvimento rural, a partir
do fortalecimento da agricultura familiar, como segmento gerador de
postos de trabalho e renda. O programa é executado de forma
descentralizada e tem como protagonistas os agricultores familiares e
suas organizações. Com referência a esse programa, julgue os itens
abaixo.

Ø No âmbito do programa, são exclusivamente financiadas as operações
de custeio e investimentos de agricultores familiares, de extrativistas,
de aqüicultores e de pescadores artesanais, de populações indígenas
e de quilombolas.

Ù Os agricultores do grupo A do PRONAF são aqueles incluídos nos
programas de assentamento.

Ú Os agricultores familiares são classificados em B, C e D em função
da renda bruta.

Û O atestado de agricultor familiar é obtido nos sindicados ou nos
serviços de extensão.

Ü O PRONAF, por ser filantrópico, não exige que sejam oferecidas
garantias de pagamento do financiamento pelo agricultor.


