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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 14 – ECONOMIA DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

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

Com relação à perspectiva neoclássica do mercado de trabalho,
julgue os itens abaixo.

Ø A ação dos sindicatos afeta primordialmente a demanda de mão-
de-obra, causando uma elevação no salário de equilíbrio.

Ù Os trabalhadores possuem o mesmo salário de reserva
(reservation wages), que pode ser representado pela curva de
oferta de mão-de-obra.

Ú No curto prazo, a curva de demanda por mão-de-obra de uma
firma pode ser caracterizada como um segmento da curva do
produto marginal do trabalho.

Û Um aumento de salário sempre induzirá a uma elevação no
número de horas que cada trabalhador estará disposto a ofertar.

Ü O ônus de uma elevação nas contribuições sobre a folha de
pagamento incide apenas sobre o empregador.

QUESTÃO 64

Considerando a perspectiva neoclássica e o arcabouço analítico
proposto por Hicks-Marshall, julgue os itens subseqüentes.

Ø Pode-se caracterizar a idade ótima para aposentadoria em
função do custo de oportunidade decorrente do exercício da
atividade profissional.

Ù Observa-se que quanto maior a elasticidade da demanda por um
determinado produto, menor a elasticidade da demanda por
mão-de-obra na produção desse produto.

Ú No longo prazo, uma elevação do salário sempre acarreta
redução no nível de emprego, independentemente do tipo de
bem sendo produzido.

Û Dada uma elevação no salário real, o efeito renda tende a
prevalecer sobre o efeito substituição, resultando na elevação do
número de horas trabalhadas.

Ü O nível socialmente ótimo para investimento em treinamento de
mão-de-obra é aquele que resulta em uma taxa de retorno igual
àquela resultante de investimentos realizados pela sociedade em
outras formas de capital.

QUESTÃO 65

Julgue os itens abaixo, relativos à taxa natural de desemprego e à
curva de Phillips.

Ø No longo prazo, a taxa natural de desemprego, em geral, é fixa.
Já no curto prazo, ela pode variar em função de alterações no
ambiente macroeconômico.

Ù Em sua versão original, a curva de Phillips retratava um
trade-off entre desemprego e inflação e era construída com base
no pressuposto de que não existia uma taxa natural de
desemprego.

Ú Com base no modelo de Phelps-Friedman, é correto afirmar
que, no longo prazo, a curva de Phillips é menos inclinada que
no curto prazo, o que permite determinar a taxa natural de
desemprego ou a taxa de desemprego não-aceleradora da
inflação.

Û Se as expectativas são formadas de maneira racional, a taxa de
desemprego observada varia de forma aleatória em torno da taxa
natural de desemprego.

Ü Ao longo dos últimos anos, observou-se, entre os países
desenvolvidos, uma forte convergência nas taxas naturais de
desemprego.

QUESTÃO 66

Julgue os seguintes itens.

Ø Os coeficientes da lei de Okun podem variar em função de
alterações nas leis trabalhistas.

Ù A lei de Okun caracteriza a existência de uma relação —
geralmente negativa — entre a razão PIB real efetivo e PIB
potencial e o hiato entre a taxa de desemprego corrente e a taxa
média de desemprego.

Ú Segundo a lei de Okun, se a taxa de crescimento da
produtividade do trabalho for maior que zero e a força de
trabalho expandir-se em 2% em um determinado ano, o
crescimento do produto deverá ser inferior a esse valor para
impedir que a taxa de desemprego aumente.

Û Com base na perspectiva das expectativas racionais, é correto
afirmar que os choques não-antecipados na demanda agregada
são capazes de afetar a taxa de desemprego no curto prazo.

Ü Ao contrário do modelo proposto por Phelps-Friedman, os
modelos de ciclo real dos negócios oferecem explicação para o
comportamento anticíclico dos salários reais.

QUESTÃO 67

Em relação à questão do emprego e da flexibilidade dos salários,
julgue os itens abaixo.

Ø Nos modelos de ciclo real dos negócios, as oscilações no nível
de emprego da economia são decorrentes de choques de oferta,
gerados, principalmente, por mudanças tecnológicas.

Ù Os modelos neokeynesianos consideram a existência de
contratos de trabalho de longo prazo como um dos fatores que
contribuem para a flexibilidade dos salários reais.

Ú A existência de contratos flexíveis, ou seja, contratos salariais
que têm data de ajuste diferente, é um fator que causa a rigidez
dos salários nominais, o que contribui para a estabilidade da
economia no longo prazo.

Û Um pressuposto fundamental do modelo de salário-eficiência
é que a redução do salário pago por uma empresa em relação
às demais acarreta a redução na produtividade de seus
trabalhadores.

Ü O modelo do salário-eficiência é a explicação fundamental para
a convergência das estruturas salariais nos países ricos e pobres.

QUESTÃO 68

No que concerne à evolução do pessoal empregado na economia
brasileira ao longo das décadas de 80 e 90 do século passado,
julgue os itens que se seguem.

Ø Houve redução da participação do setor primário no total da
mão-de-obra ocupada.

Ù A taxa de crescimento do pessoal ocupado no setor secundário
foi maior na década de 80 que na década de 90.

Ú A taxa de crescimento do pessoal ocupado no setor terciário
expandiu-se na década de 90 em relação à década de 80.

Û Ocorreu um declínio relativo, de forma expressiva, na
participação relativa dos trabalhadores autônomos ou por conta
própria, em relação ao total dos trabalhadores.

Ü Houve elevação relativa acentuada na participação dos
trabalhadores sem registro em carteira, em relação ao restante
do pessoal ocupado.
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QUESTÃO 69

Julgue os itens abaixo, referentes à evolução dos indicadores de
desigualdade de renda no Brasil dos últimos vinte anos.

Ø A desigualdade de renda, se medida pelo coeficiente de Gini, vem
crescendo de forma significativa.

Ù A desigualdade de renda, se medida pelo Índice de Theil, vem
oscilando de forma muito significativa.

Ú Como resultado da estabilização da economia, a percentagem de
renda apropriada pelo 1% mais rico vem-se reduzindo, de forma
significativa.

Û A percentagem de renda apropriada pelos 10% mais ricos vem
sendo mantida aproximadamente estável, em média um pouco
abaixo da metade do valor total da renda gerada.

Ü A percentagem de renda apropriada pelos 20% mais pobres
praticamente dobrou, em função da estabilização da economia.

QUESTÃO 70

No que se refere aos impactos gerados pelo salário mínimo, julgue os
itens a seguir.

Ø De maneira geral, há consenso de que, para os países em
desenvolvimento, um aumento de salário mínimo tem impacto
positivo sobre os demais salários da economia, reduzindo o
desemprego e os níveis de pobreza.

Ù O efeito final de uma elevação do salário mínimo sobre o
emprego depende, entre outros fatores, da elasticidade da
demanda por trabalho: quanto mais elástica for a demanda, maior
será o efeito negativo.

Ú Quanto maior a elasticidade de substituição entre trabalhadores
qualificados e menos qualificados, maior o efeito negativo da
elevação do salário mínimo sobre o nível de emprego dos
trabalhadores não-qualificados.

Û No caso de um empregador monopsonista que fixa um salário
abaixo do produto marginal do trabalho, a fixação do salário
mínimo no nível de equilíbrio competitivo acarreta redução do
nível de emprego da economia.

Ü Na perspectiva neoclássica do capital humano, uma elevação do
salário mínimo terá efeitos positivos no longo prazo, pois
incentivará o trabalhador mais qualificado a investir mais na
própria qualificação.

QUESTÃO 71

Acerca do modelo de Hecksher-Ohlin-Samuelson e dos efeitos da
liberalização comercial, julgue os itens subseqüentes.

Ø Com a liberalização do comércio internacional, os salários dos
trabalhadores qualificados tendem a ser reduzidos nos países
desenvolvidos, enquanto os salários dos trabalhadores não-
qualificados são reduzidos nos países em desenvolvimento.

Ù A liberalização do comércio internacional não tem impacto
significativo no perfil de desigualdades salariais existente
anteriormente.

Ú Um dos pressupostos fundamentais do modelo de
Hecksher-Ohlin-Samuelson é que não existem ganhos de escala
nas tecnologias de produção.

Û No Brasil, ao longo da década passada, período de liberalização
comercial, houve aumento no número de trabalhadores com nível
superior e no rendimento relativo desses trabalhadores.

Ü No Brasil, ao longo da década passada, houve aumento
significativo na produtividade do trabalhador da indústria de
transformação, o que trouxe pressão sobre o nível de emprego
nesse setor.

QUESTÃO 72

Julgue os itens abaixo, relativos à evolução da política salarial no

Brasil ao longo da segunda metade do século passado.

Ø A política salarial modificou-se após 1964, passando a existir

forte intervenção do Estado na definição dos reajustes

salariais, tanto no setor público quanto no setor privado.

Ù Nas décadas de 60 e 70, ocorreu o fenômeno da judicialização

da política salarial, já que a justiça do trabalho passou a

influenciar, de forma significativa, a determinação dos salários

na economia.

Ú Na década de 70, a política salarial permaneceu praticamente

inalterada, ocorrendo, inclusive, subestimativa sistemática da

previsão de inflação durante o período de reajuste, o que

resultou em um considerável arrocho salarial.

Û Ao final da década de 70, houve mudança na política salarial,

e os reajustes passaram a ser concedidos semestralmente e de

forma diferenciada, abrindo-se a possibilidade de que patrões

e empregados negociassem livremente os reajustes decorrentes

de ganhos de produtividade.

Ü Durante a vigência da nova política salarial implantada no

final da década de 70, ocorreu uma elevação considerável no

salário real dos trabalhadores, o que contribuiu, de forma

significativa, para a redução das disparidades na distribuição

de salários e de renda no país, ocorrida na década de 80.

QUESTÃO 73

Acerca de fatores referentes à distribuição de renda, julgue os

seguintes itens.

Ø O grau de escolaridade contribui significativamente para a

existência da desigualdade salarial no Brasil.

Ù Há consenso entre os que estudam o mercado de trabalho no

Brasil de que a legislação trabalhista tem um efeito importante

sobre o mercado de trabalho, gerando um efeito final que

resulta em elevação da desigualdade de rendimentos no país.

Ú A taxa de participação feminina na força de trabalho brasileira

se expandiu de forma assimétrica ao longo dos últimos anos,

tendo crescido na década de 80 do século passado, e se

reduziu, de forma considerável, ao longo da década seguinte.

Û Há evidências empíricas demonstrando que o emprego

feminino tende a ser concentrado em determinados setores da

economia e agrupado em um conjunto limitado de profissões,

sendo essa segmentação um dos pilares das desigualdades

entre homens e mulheres no mercado de trabalho.

Ü Estudos demonstram que o hiato de rendimentos entre homens

e mulheres não é afetado pela variável raça, ou seja, o

diferencial de remuneração entre mulheres brancas e negras é,

do ponto de vista estatístico, insignificante.
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QUESTÃO 74

A respeito das bases institucionais que regem o mercado de trabalho

no Brasil, julgue os itens abaixo.

Ø A Constituição da República de 1988 impôs uma série de

mudanças importantes, que resultaram em uma redução no custo

da mão-de-obra e no ônus da demissão para o empregador.

Ù As medidas instituídas pela vigente Constituição incluem a

redução do número máximo de horas de trabalho por semana de

48 para 40 horas e a redução do número máximo de horas

trabalhadas sem interrupção por dia de oito para quatro horas.

Ú No que tange à organização sindical, o texto Constitucional

vigente gerou modificações importantes, tais como a proibição

de intervenção federal nos sindicatos, a uniformização das regras

para a eleição dos dirigentes sindicais e a proibição de greves

nos setores considerados essenciais.

Û A Constituição da República de 1988 impôs, em caso de

demissão, uma elevação considerável no valor da compensação

a ser paga ao empregado pelo empregador.

Ü Apesar de as mudanças institucionais originadas do texto

constitucional vigente terem impacto no custo da mão-de-obra

e no ônus da demissão, não há evidência empírica clara de que

elas tenham produzido impacto significativo no nível de

emprego da economia.

QUESTÃO 75

Julgue os itens abaixo, referentes à reforma da previdência no

Brasil.

Ø O Brasil pode ser considerado um país pioneiro na adoção de

medidas de proteção social aos trabalhadores, já que as adotou

e implementou muito antes que a maioria dos países

desenvolvidos.

Ù Um dos marcos iniciais da política social no país foi a lei Eloy

Chaves, de 1923, que criou as caixas de aposentadoria e pensão,

dando início à construção de um sistema previdenciário social.

Ú Em 1931, ano seguinte à criação do Ministério do Trabalho,

Indústria e Comércio, foi decretada a Lei de Sindicalização,

adaptada da Carta del Lavoro italiana. Essa lei estabelecia que

os sindicatos poderiam atuar de forma livre e independente,

erigindo, assim, as bases para a política sindical que iria

prevalecer até 1964.

Û Um avanço importante na década de 30 foi a criação dos

Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), que ampliaram

a cobertura da previdência social. O governo federal passou a

participar da gestão dos IAPs, que eram organizados como

autarquias e articulados com os sindicatos de cada categoria.

Ü Os IAPs seguiam um modelo de capitalização com base em

contribuições feitas por empregados e empregadores pela União.

QUESTÃO 76

Acerca da evolução das instituições do mercado de trabalho e da
previdência social, julgue os itens subseqüentes.

Ø O salário mínimo, previsto pela Constituição de 1934, somente
foi instituído por decreto-lei de 1940, que estabeleceu
diferentes valores, que variavam de estado para estado.

Ù Em 1943, foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), que reuniu, em um único instrumento, todas as normas
relativas à organização do trabalho, à justiça do trabalho e à
previdência social.

Ú Um importante avanço decorrente da CLT é que a proteção do
trabalhador passou a ser definida diretamente a partir da
negociação entre empregado e empregador, extinguindo o
sistema corporativo iniciado na República Velha.

Û Em 1946, foi estabelecido o Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS), reunindo, em um único órgão, todos os outros
institutos então existentes, tanto os deficitários quanto os
superavitários. Como resultado, logo após o seu
estabelecimento, aproximadamente 50% do total da população
economicamente ativa era contribuinte do INPS.

Ü Inicialmente, as contribuições para o INPS eram de 8% para o
empregado e de 16% para o empregador, e era vedada a
transferência de recursos do tesouro para cobrir eventuais
déficits, o que foi fator importante para garantir a estabilização
do déficit público no período.

QUESTÃO 77

Julgue os itens seguintes, relativos à reforma da previdência no
Brasil e ao atual sistema previdenciário.

Ø Com o intuito de flexibilizar o processo de demissão do
trabalhador,  foi instituído, em 1966, o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), que veio a substituir o sistema
anterior, que garantia estabilidade para o trabalhador que
permanecesse por mais de dez anos no mesmo emprego.

Ù Quando de seu estabelecimento, as contribuições para o
FGTS, equivalentes a 8% do salário do trabalhador, eram
compulsórias, sendo depositadas em uma conta individual no
antigo Banco Nacional da Habitação (BNH), com rendimento
de 3% ao ano, mais correção monetária.

Ú Como o FGTS não fornecia uma cobertura adequada para o
trabalhador, foi estabelecido, em 1986, o seguro-desemprego,
administrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
proporcionando um benefício calculado com base na média dos
três últimos salários recebidos pelo trabalhador.

Û A inclusão efetiva do trabalhador rural na legislação
previdenciária foi impulsionada pela aprovação do Estatuto do
Trabalhador Rural, em 1963, que previa o estabelecimento do
FUNRURAL, cujo custeio era financiado com contribuição do
empregado (8%) e do empregador (8%).

Ü A Constituição da República de 1988 e a Lei n.o 8.213/1991
modificaram os critérios de acesso ao benefício previdenciário
para os trabalhadores rurais: a idade de aquisição do direito
passou a ser 55 anos para as mulheres e sessenta anos para os
homens; foi dispensada a comprovação de contribuição,
bastando apenas o exercício da atividade; cada um dos cônjuges
passou a ter direito ao benefício, cujo valor foi elevado de meio
para um salário mínimo.
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QUESTÃO 78

Ainda com relação ao sistema previdenciário no Brasil, julgue os itens abaixo.

Ø Enquanto nos anos 80 do século passado ocorreu aumento na participação dos trabalhadores com carteira assinada no total da

população ocupada, na década seguinte, constatou-se redução na proporção dos contratados com carteira assinada.

Ù O total de encargos incidente sobre a folha salarial, incorporando a contribuição previdenciária e as contribuições para o sistema S e

o FGTS, é superior a 80% do total da  folha de pagamento, o que estimula o não-cumprimento da legislação trabalhista.

Ú Entre as formas usuais e legais para evitar o ônus dos encargos sobre a folha de pagamento estão a terceirização e a cooperativização,

pois a lei concede isenção do pagamento da contribuição previdenciária e das contribuições para o sistema S para as contratações feitas

dessa forma.

Û Observou-se, ao longo da década passada, um crescimento significativo no número de aposentadorias por tempo de serviço.

Ü O efeito do processo de transição demográfica sobre as finanças da previdência é importante, mas tem sido compensado pela adoção

de novo critério para cálculo da aposentadoria, que aproxima o valor presente do fluxo futuro das aposentadorias ao da soma das

contribuições capitalizadas.

QUESTÃO 79

Acerca do sistema de previdência complementar, julgue os itens subseqüentes.

Ø O atual sistema de previdência complementar, instaurado em 1977, divide o sistema de previdência privada nacional em entidades

abertas — onde a associação é facultada a qualquer pessoa — e entidades fechadas — onde a associação é restrita aos empregados da(s)

empresa(s) mantenedora(s).

Ù As entidades abertas e as entidades fechadas de previdência complementar têm caráter eminentemente social, sendo organizadas na

forma de associações civis ou fundações, sem fins lucrativos.

Ú Desde o seu estabelecimento, em 1977, as normas que regem as entidades que compõem o sistema de previdência complementar

passaram por muitas alterações, destacando-se as que versam sobre limites de aplicações financeiras e investimentos, visando

flexibilizar esses limites.

Û O patrimônio das entidades fechadas de previdência privada vem-se expandindo de forma considerável ao longo dos últimos anos,

sendo a maioria dos seus ativos de investimento na forma de ações e papéis bancários.

Ü Os fundos de pensão têm participado de forma muito ativa em investimentos na área de habitação — onde atua no mercado de crédito

imobiliário — e no setor de infra-estrutura — onde participa ativamente no financiamento de investimentos na área de transportes,

especialmente portos, aeroportos e rodovias.

QUESTÃO 80

Julgue os itens abaixo, relativos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) — instituído pela Lei n.o 7.998/1990 — e à natureza das

contribuições previdenciárias.

Ø O FAT constitui importante instrumento para custear o seguro-desemprego e vários outros programas voltados para o mercado de

trabalho.

Ù Os recursos do FAT são originados, entre outras fontes, da arrecadação do PIS/PASEP, das remunerações dos recursos depositados

nas instituições financeiras federais, de 3% da arrecadação do imposto de renda e de 1% do faturamento bruto das empresas.

Ú A gestão do FAT é feita pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), cuja composição é tripartite

e paritária, com três representantes dos trabalhadores, três representantes dos empresários e outros três do governo.

Û As contribuições sociais que recaem sobre a atividade de empregadores e trabalhadores, bem como aquelas decorrentes da receita dos

concursos de prognósticos, podem ser exigidas após noventa dias, contados a partir da publicação da lei que as instituir.

Ü Como a natureza jurídica das contribuições previdenciárias é muito similar à dos tributos, elas também estão sujeitas aos princípios

de anterioridade e anualidade.


