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De acordo com o comando de cada uma das questões de 41 a 80, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO; ou o campo
designado com o código SR, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente um, dos
três campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do campo
designado com o código SR não implicará apenação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha

de respostas, que é o único documento válido para a correção da sua prova.

PROVA 1 – OBJETIVA – 2.a PARTE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 41

O estudo da história das idéias econômicas e a análise de aspectos relevantes da formação econômica do Brasil constituem tópicos

importantes na formação de economistas. Em relação a esses assuntos, julgue os itens a seguir.

Ø Na visão de Celso Furtado, no pós-guerra, a manutenção da taxa de câmbio, por meio da utilização de controle seletivo das
importações, incentivou os investimentos nas indústrias ligadas ao mercado interno. 

Ù Historicamente, o padrão divergente de desenvolvimento entre os Estados Unidos da América (EUA) e o Brasil explica-se, em
parte, pelo fato de, nos EUA, pequenos agricultores e um grupo de comerciantes urbanos dominarem o país, estimulando o

crescimento, enquanto no Brasil, o padrão de acumulação embasado na agricultura escravagista, bem como a distribuição de renda
por ele implicada, ter sido desfavorável ao crescimento industrial.

Ú No pós-guerra, a elevação contínua do nível de preços domésticos, combinada com um sistema de taxas de câmbio flutuantes,
favoreceu o processo de capitalização da economia brasileira, permitindo, assim, ao empresariado apropriar-se de parte do

excedente econômico gerado pela melhoria dos termos de troca externos.
Û Além de explicitar o conceito de utilidade marginal, a teoria neoclássica marshaliana, a exemplo da tradição clássica, enfatizou,

também, as distinções entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo.
Ü Para Ricardo, a especialização no comércio externo com base nas vantagens comparativas, ao reduzir o custo de vida e o salário

de subsistência, permitia também limitar a erosão dos lucros, viabilizando, assim, a expansão da atividade econômica.

QUESTÃO 42

No tocante à análise da economia brasileira contemporânea, julgue os

itens seguintes.

Ø As medidas implementadas no âmbito do Plano Collor, além da
reforma monetária embasada no confisco da liquidez, incluíram

ainda o congelamento de preços, a desindexação dos salários, a
liberalização do comércio externo e a adoção de um sistema de

taxas de câmbio flutuantes.
Ù O sistema de metas inflacionárias adotado em julho de 1999

estabeleceu o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
como indicador para ser usado na condução da política monetária.

Ú A expansão da indústria de bens de consumo leve e o desempenho
marcante do setor agrícola constituíram as principais fontes de

crescimento da economia brasileira durante o período do “milagre
econômico”.

Û Com relação ao debate sobre as causas do processo inflacionário
brasileiro, a visão ortodoxa afirmava que a inflação brasileira

decorria do excesso de demanda provocado pela emissão
monetária e, portanto, só poderia ser debelada mediante o uso de

políticas de contenção de demanda. 
Ü A maxidesvalorização do cruzeiro em 1979, junto com outras

medidas de austeridade econômica, como o controle das taxas de
juros e a eliminação dos incentivos fiscais à exportação, decididas

no âmbito da chamada heterodoxia delfiniana, resultou em uma
contenção acentuada do processo inflacionário.

QUESTÃO 43

A análise microeconômica refere-se ao comportamento
individual dos agentes econômicos. A esse respeito, julgue
os itens que se seguem.

Ø Supondo-se que, para um determinado destino turístico,
passagens aéreas e diárias de hotel são complementos
perfeitos, quando o preço da passagem área aumenta, a
variação total na demanda de diárias hoteleiras deve-se
unicamente ao efeito renda.

Ù Políticas de racionamento, como a que ocorreu
recentemente no setor de energia elétrica no Brasil, não
modificam os preços relativos dos bens e, portanto,
deslocam paralelamente a restrição orçamentária,
contribuindo, assim, para reduzir os níveis de utilidade.

Ú Em uma curva de indiferença, os consumidores são
indiferentes entre as possíveis combinações de bens
porque, ao longo dessa curva, a renda monetária é
constante.

Û Considerando que, de acordo com a Federação Nacional
da Distribuição de Veículos Automotores, na primeira
quinzena de agosto, a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) de 25% para 16% sobre
os veículos de porte médio teria aumentado em 28% as
vendas desses automóveis, é correto afirmar que isso
acarretou redução nas despesas com esse tipo de veículo.

Ü A alta, concomitante, da procura e do preço de pescado,
decorrente, por exemplo, da divulgação de estudos que
atestem os elevados teores nutricionais desse produto é
compatível com a existência de uma curva de demanda
de pescados negativamente inclinada.
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QUESTÃO 44

O exame das características do processo produtivo das empresas e a

análise do ambiente de mercado na qual elas se inserem são
fundamentais à compreensão do funcionamento das economias de

mercado. A esse respeito, julgue os itens seguintes.

Ø Se a demanda de produtos agrícolas for perfeitamente inelástica
em relação ao preço, então uma supersafra agrícola aumenta,

substancialmente, a renda dos agricultores.
Ù De acordo com a lei dos rendimentos decrescentes, quando o

emprego aumenta, a produtividade marginal do trabalho diminui
não porque os trabalhadores adicionais sejam mais ineficientes,

mas porque mais trabalhadores estão sendo usados em relação aos
demais fatores produtivos. 

Ú Se a função de produção de serviços administrativos da Câmara
dos Deputados apresentar rendimentos constantes de escala, então,

mesmo dobrando-se o número de servidores administrativos, de
máquinas e de computadores não será possível alterar a produção

de tais serviços.
Û Se o preço que uma firma obtém pelo seu produto é superior ao

custo marginal, a maximização de lucros requer que a firma
aumente sua produção caso opere em um mercado perfeitamente

competitivo. Porém, em presença de imperfeições de mercado, sua
produção não deve ser, necessariamente, aumentada.

Ü A cartelização bem-sucedida supõe que o cartel, além de controlar
a oferta do produto, confronte-se com uma curva de demanda,

caracterizada por elasticidades preço bastante elevadas.

QUESTÃO 45

As interações estratégicas entre os agentes econômicos, discutidas pela

teoria dos jogos, e o estudo das inter-relações entre os diferentes

mercados são tópicos relevantes para a análise econômica. A esse
respeito, julgue os itens abaixo.

Ø De acordo a lei de Walras, se o valor total dos excessos de

demanda para todos os tipos de alimentos for nulo, o valor total
dos excessos de demandas para os bens não-alimentares é também

nulo.
Ù Em uma economia com produção, o equilíbrio competitivo ocorre

em um ponto em que as taxas marginais de substituição técnica
entre dois insumos quaisquer são iguais para todos produtores que

utilizam esses insumos.
Ú Confrontado com as estratégias puras de enviar todas as suas

tropas por mar ou enviá-las por terra, quando um general decide
enviar 25% por terra e o restante por mar, em teoria dos jogos, isso

constitui um exemplo de estratégia mista, porque equivale a
minimizar seus riscos.

Û Em jogos seqüenciais, limitar suas escolhas, comprometendo-se de
antemão com uma determinada linha de jogo, pode ser vantajoso

para um determinado jogador.
Ü Quando repetido um número finito de vezes, o resultado de um

jogo do tipo do dilema do prisioneiro, além de representar uma
estratégia Nash dominante, é eficiente no sentido de Pareto.

QUESTÃO 46

Considere um modelo simples de regressão linear do tipo

y = " + $x + g, em que y é a variável dependente, x é a

variável independente não-estocástica e g é um termo de

erro aleatório que possui média zero. A respeito desse

modelo, julgue os itens subseqüentes. 

Ø A suposição de homoscedasticidade garante que os erros

desse modelo são não-correlacionados. 

Ù O coeficiente de determinação da regressão R2 é igual à

raiz quadrada do coeficiente amostral de correlação

linear entre y e x.

Ú O estimador de mínimos quadrados ordinários do

parâmetro de inclinação $ pode ser escrito como

, em que  denotam as médias

amostrais das variáveis independente e dependente,

respectivamente, e o índice t varia no conjunto das

observações. 

Û O coeficiente de determinação ajustado da regressão R2

pode ser negativo. 

Ü No modelo em apreço, e considerando o teste da

hipótese nula H
0
: $ = 0, a estatística de teste t é dada por

, em que b é o estimador de mínimos quadrados de

$ e v(b) é a variância estimada de b dada pela

soma dos quadrados dos resíduos dividida por

(n ! 2) × , em que n denota o número de

observações.

QUESTÃO 47

Ainda com respeito à teoria econométrica, julgue os itens a

seguir.

Ø Nem todo estimador consistente é não-viesado

(não-tendencioso). 

Ù Em um teste de hipótese, a probabilidade de erro do tipo

I é a probabilidade de se aceitar a hipótese nula em teste

quando esta é falsa. 

Ú Em um teste de hipótese, o poder é dado por 1 menos a

soma das probabilidades de erro do tipo I e do tipo II. 

Û Um estimador é dito ser assintoticamente não-viesado se

o limite, quando o número de observações tende a

infinito, de seu valor esperado, é igual ao parâmetro

verdadeiro. 

Ü O coeficiente de correlação linear entre duas variáveis

aleatórias é uma medida do grau de associação linear

entre elas e é sempre maior ou igual a zero e menor ou

igual a um.
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QUESTÃO 48

A análise econômica dos fluxos financeiros é crucial para fundamentar

as decisões de investimento dos agentes econômicos. A esse respeito,

julgue os itens abaixo.

Ø Políticas monetárias restritivas que aumentem a taxa de juros

reduzem o valor presente de uma perpetuidade.

Ù No modelo de formação de preços para bens de capital — capital

asset pricing model (CAPM) —, se a constante beta, que mensura

o risco não-diversificável do ativo, for nula, então a taxa de

desconto de um determinado ativo é igual à taxa de desconto

sem risco. 

Ú Um consumidor que financiar um bem cujo preço de R$ 1.000,00

seja dividido em doze prestações de R$ 100,00 pagará uma taxa de

juros de 20%.

Û Quando os fluxos de caixa estão em termos nominais, para que os

efeitos da erosão monetária sejam considerados no cálculo do

valor presente líquido, deve-se utilizar uma taxa real de desconto.

Ü No tocante às decisões de investimento, o custo de oportunidade

do capital é a taxa de retorno que seria obtida caso se investisse em

um projeto alternativo com risco semelhante.

QUESTÃO 49

O modelo da oferta e da demanda agregada permite analisar as

flutuações econômicas de curto prazo e examinar os efeitos

econômicos das políticas fiscais e monetárias. Com base nesse

modelo, julgue os itens que se seguem.

Ø De acordo com o modelo das percepções equivocadas dos

trabalhadores, aumentos não-antecipados do nível de preços

deslocam a curva de oferta de trabalho para a direita, contribuindo,

assim, para aumentar o nível de emprego.

Ù No curto prazo, como a curva de Phillips é negativamente

inclinada, as flutuações da demanda agregada não alteram o nível

de produção e a taxa de desemprego da economia.

Ú A teoria da deflação da dívida afirma que deflações

não-antecipadas prejudicam os devedores e beneficiam os

credores. Então, se a propensão marginal a consumir desses

agentes for superior àquela dos devedores, haverá redução da

produção e da renda real.

Û As medidas de financiamento emergencial para as exportações,

que serão brevemente divulgadas pelo governo federal, ao

contribuírem para expandir as vendas externas, deslocarão para

cima e para a direita a curva de demanda agregada da economia.

Ü A expansão das exportações agrícolas no Brasil, decorrente da

desvalorização cambial e da abertura de novos mercados, pode ser

representada como um deslocamento ao longo da curva de

demanda agregada.

QUESTÃO 50

O estudo da contabilidade nacional diz respeito à
mensuração dos agregados macroeconômicos. A esse
respeito, julgue os itens seguintes.

Ø As despesas com o seguro-desemprego constituem
gastos do governo federal e, portanto, são incluídas no
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Ù O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) tende a
superestimar o impacto da desvalorização do real sobre
a alta do custo de vida porque esse índice não leva em
conta o fato de que os consumidores substituem os
produtos importados, cujos preços aumentaram, por
produtos domésticos, relativamente mais baratos.

Ú Ao se computar a renda disponível a partir do PIB, deve-
se subtrair a depreciação, os tributos diretos e indiretos
e excluir, também, os subsídios e as transferências
governamentais.

Û Os investimentos dos estados e municípios em segurança
pública, mediante a aquisição de bens de consumo e de
capital, são contabilizados nas despesas do governo.

Ü Quando alguém compra um apartamento recém-
construído por R$ 200.000,00, essa transação não altera
as despesas de consumo, tais como mensuradas na
contabilidade nacional.

QUESTÃO 51

O balanço de pagamentos registra, de forma detalhada, a
composição da conta-corrente e das várias transações que a
financiam. A esse respeito, julgue os seguintes itens.

Ø Quando turistas franceses utilizam uma companhia aérea
para viajar entre Paris e o Rio de Janeiro, o valor
equivalente aos pagamentos das passagens aéreas é
contabilizado como um crédito na conta-corrente do
balanço de pagamentos francês.

Ù No balanço de pagamentos, para um determinado país,
a conta-corrente é necessariamente igual à diferença
entre as compras de ativos externos e as suas vendas
desses ativos.

Ú Países que apresentam déficits públicos elevados
poderão passar a devedores líquidos em relação ao resto
do mundo, comprometendo, assim, o saldo do balanço
comercial.

Û As intervenções oficiais nos mercados de câmbio
utilizadas para alterar a quantidade de moeda em
circulação são incluídas na conta de capital.

Ü Se os investidores estrangeiros comprarem ações da
Companhia Siderúrgica Nacional, mas o controle
acionário dessa companhia permanecer em mãos de
investidores brasileiros, o fluxo de recursos
correspondente a essa transação será creditado como
investimento direto, na conta de capital do balanço de
pagamentos brasileiro.
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QUESTÃO 52

A respeito da economia monetária, essencial ao entendimento de

questões relevantes da economia, julgue os itens seguintes.

Ø De acordo com a abordagem dos estoques, quanto mais elevada

for a taxa de juros, menor será a demanda de moeda para

transações.

Ù Durante períodos de alta inflação, o volume de ativos reais

detido pelos agentes econômicos diminui e, portanto, a demanda

monetária, em termos reais, se reduzirá.

Ú Altas na taxa de redesconto aumentam a oferta de moeda porque

expandem a base monetária, provocando, assim, redução das

taxas de juros.

Û O aumento da razão moeda-depósito conduz à redução do

multiplicador monetário somente se a proporção de reservas,

nessa economia, for inferior à unidade.

Ü Ocorre esterilização quando o Banco Central do Brasil

(BACEN), para manter a base monetária inalterada, vende,

simultaneamente, moeda estrangeira e títulos do governo

federal.

QUESTÃO 53

O governo, mediante o uso apropriado das políticas fiscais e

monetárias, influencia significativamente o desempenho da

economia. A respeito desse assunto, julgue os itens subseqüentes.

Ø Políticas monetárias expansionistas reduzem a taxa de juros,

expandem a renda e, portanto, deslocam para cima e para a

direita a curva de demanda agregada da economia.

Ù A possibilidade da existência de inconsistência temporal

fortalece os argumentos dos adeptos das políticas fiscais

discricionárias em relação àqueles preconizados pelos

defensores de regras fixas na condução da política econômica.

Ú O efeito deslocamento (crowding out) se refere à possibilidade

de que uma política fiscal expansionista contribua para expandir

o investimento privado.

Û Uma maneira de diminuir os pagamentos de juros ao exterior,

no futuro, seria combinar uma política fiscal contracionista com

uma política monetária expansionista.

Ü De acordo com os adeptos da escola das expectativas racionais,

no longo prazo, os efeitos de variações não-antecipadas na

política monetária provocam aumentos no nível de preço, mas

não alteram o nível de produção.

QUESTÃO 54

Com referência à análise das finanças públicas, fundamental
para a compreensão das modernas economias de mercado,
julgue os itens a seguir.

Ø Na ausência de contestabilidade dos mercados, as
economias crescentes de escala, que definem o padrão
tecnológico da produção dos serviços de utilidade pública,
fazem que a desregulamentação desse mercado conduza a
aumentos de eficiência.

Ù Na maioria dos países, o aumento histórico da participação
do gasto público no PIB explica-se, em parte, pelo
aumento expressivo das demandas sociais gerado pela
intensificação do processo de urbanização.

Ú Políticas governamentais que exijam que as compras de
papel para cópia e impressão, no serviço público, devam
conter pelo menos 20% de material reciclado deslocam a
curva de oferta desse produto para baixo e para a direita e
reduzem, assim, as externalidades negativas associadas à
produção de lixo.

Û A existência de risco moral (moral hazard), por ser uma
fonte potencial de falha de mercado, conduz à alocação
ineficiente de recursos pelos mercados privados e pode,
desse modo justificar a intervenção do governo na
economia.

Ü A provisão eficiente de bens públicos puros exige que o
custo marginal de produção desses bens, em relação aos
bens privados, seja igual à soma das taxas marginais de
substituição entre o bem público e o bem privado, para os
diferentes agentes econômicos.

QUESTÃO 55

 Ainda no que diz respeito às finanças públicas, julgue os itens
abaixo.

Ø Entre as vantagens atribuídas ao imposto sobre o valor
agregado (IVA), encontra-se a neutralidade desse imposto
e o seu caráter autofiscalizador, quando calculado pelo
método do crédito fiscal.

Ù A curva de viabilidade econômica leva em conta a
ineficiência da produção governamental devido a variações
na alocação de recursos, decorrentes da existência de
impostos distorcivos.

Ú Impostos cumulativos, como as contribuições sociais
FINSOCIAL e PIS/PASEP, tendem a desestimular a
integração vertical do processo produtivo.

Û Caso o recolhimento do FGTS sobre o salário das
empregadas domésticas se torne obrigatório, o ônus fiscal
decorrente dessa decisão recairá unicamente sobre essas
trabalhadoras, sob a forma de maior desemprego.

Ü A criação de impostos seletivos sobre bens de luxo
contribui para aumentar a progressividade e a eficiência do
sistema tributário porque esses tributos incidem
unicamente sobre os consumidores ricos e não afetam a
produção e o emprego.
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QUESTÃO 56

Na década de 80 do século passado, diferentes planos de
estabilização foram adotados para tentar debelar o processo
inflacionário que caracterizava a economia brasileira. Em
relação a esse assunto, julgue os itens que se seguem.

Ø No Plano Cruzado, o crescimento da economia, no imediato
pós-plano, gerado pelos estímulos à expansão da demanda
externa, contribuiu para dificultar a manutenção da
estabilidade econômica.

Ù O Plano Verão, ao subindexar os contratos financeiros,
reduziu o valor real da dívida pública e diminuiu o déficit
público, promovendo, assim, o ajuste fiscal requerido pela
manutenção da estabilidade.

Ú Ao combinar a idéia de inércia inflacionária com o fato de
considerar que a causa primária da inflação encontrava-se
no ônus das dívidas internas e externas, o Plano Bresser foi
bem-sucedido na recuperação da balança comercial e na
queda inicial da inflação.

Û A exemplo dos planos anteriores, o Plano Collor II incluiu
uma reforma financeira que visava eliminar o overnight e
outras formas de indexação, porém, divergiu desses planos,
ao proceder à liberação dos preços e salários da economia.

Ü No Plano Collor, para evitar as pressões de consumo e
restaurar a capacidade do BACEN de fazer uma política
monetária ativa, a reforma monetária utilizada para
combater a inflação centrou-se, basicamente, no confisco da
liquidez.

QUESTÃO 57

Entre os planos de estabilização adotados no Brasil, o Plano
Real destaca-se por ter atingido objetivos, em que outros
falharam. Em relação a esse plano, julgue os itens seguintes.

Ø O sucesso desse plano deve-se, em parte, à quebra da
inércia inflacionária, mediante uma ampla desindexação da
economia, conjuntamente com a mudança do padrão
monetário. 

Ù A eliminação virtualmente instantânea da inflação levada a
cabo pelo Plano Real provocou, nos meses imediatamente
posteriores a sua implantação, um superaquecimento da
demanda por bens e serviços.

Ú A estratégia de estabilização do Plano Real com base na
âncora cambial foi particularmente eficiente, para o setor de
bens não-comercializáveis.

Û Para fazer face à crise mexicana, em 1995, a adoção do
sistema de minibandas, combinada com projeções de
desvalorização do real em torno de 7% a.a., eliminou a
defasagem cambial, contribuindo, assim, para restaurar o
equilíbrio das contas externas e frear a alta dos juros.

Ü Em virtude da possibilidade de hedge, a desvalorização
cambial de 1999 não culminou em deteriorações
patrimoniais expressivas, apesar dos níveis significativos de
endividamento externo do setor privado.

QUESTÃO 58

A respeito dos diferentes planos de desenvolvimento adotados no
Brasil, julgue os seguintes itens.

Ø Diferentemente do que ocorreu na época do “milagre
econômico”, em que o centro dinâmico da economia era a
indústria de bens de consumo duráveis, no II Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND), a base de crescimento econômico
passou a ser a expansão da produção de bens de capital e de
insumos básicos.

Ù Entre os instrumentos de ação que o governo utilizou para
operacionalizar o Plano de Metas, pode-se citar os
investimentos em empresas estatais, a ampliação do crédito por
meio de taxas de juros reais baixas, a concessão de avais para
a obtenção de empréstimos externos e a adoção de políticas de
reserva de mercado.

Ú As políticas de suporte aos preços agrícolas, operacionalizadas
por meio de linhas de crédito de comercialização, excluindo-se,
porém, a compra desses produtos a preços prefixados,
constituiu uma das facetas mais relevantes da modernização
agrícola levada a cabo pelo governo militar.

Û A reforma tributária instituída no âmbito do Plano de Ação
Econômica do Governo (PAEG) substituiu os impostos
cumulativos por impostos sobre o valor agregado, redefiniu as
competências tributárias entre as diversas esferas de governo,
criou o Fundo de Participação de Estados (FPE) e Municípios
(FPM) e instituiu a correção monetária no sistema tributário.

Ü De acordo com os trabalhos do Grupo de Trabalho para o
Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), o desenvolvimento da
região nordestina passava por políticas que culminassem na
expansão da agricultura de subsistência e pela industrialização
acelerada da região. 

QUESTÃO 59

A provisão dos serviços de utilidade pública pode ser feita no
âmbito de monopólios da União e(ou) mediante a concessão desses
serviços a empresas privadas. A esse respeito, julgue os itens
subseqüentes.

Ø No Brasil, com exceção do setor de bens intermediários, depois
dos anos 30 do século XX e até recentemente, o papel do
Estado na produção foi ampliado, tendo sido a grande maioria
das empresas de serviços públicos estatizada ou então já criada
como monopólio da União.

Ù A ausência de recursos privados necessários ao financiamento
dos projetos de grande porte em setores essenciais ao
desenvolvimento pode ser considerada um exemplo de
mercados incompletos, justificando, pois, a participação direta
do Estado nessas áreas, mediante a criação dos monopólios
estatais. 

Ú Alterações no paradigma tecnológico, que modificaram as
condições justificadoras da intervenção do governo na
produção de serviços telefônicos, constituem parte da
argumentação em defesa da quebra do monopólio da União
nesse setor.

Û Os contratos de concessão dos serviços de utilidade pública, no
Brasil, apóiam-se no modelo norte-americano, em que as
empresas que fornecem esses serviços são majoritariamente
privadas e não estão sujeitas a qualquer tipo de regulamentação.

Ü Além das restrições tecnológicas, a chamada “controvérsia das
tarifas”, de acordo com a qual a importância da energia elétrica
como insumo básico para o processo de industrialização exigiu
a manutenção de baixas tarifas, contribuiu para inviabilizar a
sua produção no âmbito da iniciativa privada.
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QUESTÃO 60

O processo de desestatização constitui um dos aspectos mais
importantes da evolução recente da economia brasileira. A esse
respeito, julgue os itens a seguir.

Ø A primeira fase desse processo, ao longo dos anos 80 do
século passado, caracterizou-se pela inexistência de
restrições ao capital estrangeiro e pela privatização de
empresas estaduais.

Ù As substanciais receitas, oriundas da privatização reduziram
a necessidade de se captar recursos externos para financiar
o déficit em conta-corrente, permitindo que o país superasse
a contração internacional da liquidez ocorrida durante a crise
asiática.

Ú Entre os principais objetivos do Plano Nacional de
Desestatização  encontram-se o redimensionamento do papel
do Estado na economia, a redução da dívida pública e o
fortalecimento do mercado de capitais.

Û Ao aceitar as chamadas moedas podres — títulos da dívida
pública cujo valor de face era inferior ao valor de mercado —,
o governo buscou recuperar sua credibilidade como credor e,
ao mesmo tempo, viabilizar a venda de empresas que julgava
importante privatizar.

Ü Um problema recorrente do processo de privatização foi o
fato de o modelo brasileiro de venda de empresas excluir a
possibilidade de pulverização das ações de controle, sendo
possível, apenas, a aquisição do lote de ações por um único
comprador.

QUESTÃO 61

Acerca do papel do Estado na regulação e na fiscalização da
atividade econômica, fundamental para o funcionamento das
economias de mercado, julgue os itens abaixo.

Ø No modelo tarifário do tipo price cap, se o crescimento
exigido em termos de produtividade for muito elevado, os
ganhos de produtividade reverterão unicamente em
aumentos da lucratividade e, portanto, não serão repassados
aos consumidores.

Ù Em presença de economias crescentes de escala, e quando os
mercados não são contestáveis, a existência de custos
enterrados (sunk costs) aumenta o custo de oportunidade de
entrada de outras firmas em relação à firma já estabelecida
na indústria, fazendo que esse mercado deva ser objeto de
regulação e fiscalização governamental.

Ú A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), como
representante dos interesses do Estado, é responsável pela
regulação do mercado de energia elétrica, feita por meio da
fixação e do controle das tarifas, porém, não participa das
licitações de contratos de concessão de energia elétrica.

Û Quando existe um único concessionário, o estabelecimento
de cláusulas impositivas visa impedir abusos do poder de
mercado que assumam a forma da prática de preços
monopolistas.

Ü A regulamentação dos planos de saúde explica-se pelo fato
de esse mercado estar sujeito a diferentes assimetrias de
informação, tais como seleção adversa e risco moral (moral

hazard), e, também, pelo fato de existirem muitas empresas
no setor, tornando-o fortemente competitivo.

QUESTÃO 62

Com respeito aos mecanismos de defesa da concorrência,
considerados importantes para estimular a eficiência dos
mercados privados, julgue os itens que se seguem.

Ø Os possíveis ganhos de eficiência decorrentes da fusão das
empresas Brahma e Antártica em uma única firma, a AmBev,
não serão necessariamente repassados aos consumidores sob
a forma de menores preços devido à existência de barreiras à
entrada e ao aumento da concentração do setor. 

Ù Quando o índice de Herfindahl-Hirschman é igual a zero, o
mercado tende a ser monopolizado e, portanto, para aumentar
os níveis de competição, é preciso que ele seja objeto de
regulamentação governamental.

Ú A concentração vertical, em que há fusão ou incorporação de
empresas em diferentes estágios da cadeia produtiva, embora
facilite a adoção de práticas anticoncorrenciais, não constitui
violação da lei da concorrência.

Û Para preservar a competição no mercado da telefonia, as
medidas reguladoras adotadas pela Agência Brasileira de
Telecomunicações (ANATEL) impedem que as companhias
prestem serviços de telecomunicações fora de sua área de
concessão, mesmo que para isso tenham adquirido o controle
acionário de empresas locais.

Ü Nos setores de infra-estrutura, em segmentos onde as
economias de escala e de escopo não são relevantes, o
potencial competitivo pode ser explorado mediante contrato
de arrendamento, que assegure que a empresa arrendatária
assuma a responsabilidade pelos investimentos na área.

QUESTÃO 63

O sistema financeiro brasileiro canaliza os recursos dos agentes
superavitários para os agentes deficitários e, portanto,
desempenha um papel importante na economia do país. Com
relação a esse assunto, julgue os itens seguintes.

Ø A partir dos anos 80 do século passado, em razão dos
recorrentes processos inflacionários que grassaram na
economia brasileira, a participação dos ativos monetários na
estrutura de ativos financeiros foi significativamente reduzida.

Ù Entre as características que marcaram o sistema financeiro
nacional, até recentemente, pode-se citar a elevada
participação do Estado e o fato de os bancos privados não
oferecerem linhas de financiamento de longo prazo.

Ú O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), além de conceder créditos de longo prazo para
investimentos, cuidar dos processos de privatização e
gerenciar fundos especiais, funciona, também, como
administrador da dívida pública, podendo, inclusive, financiar
o Tesouro Nacional.

Û Com a supressão da conta movimento, o Banco do Brasil
deixou de fazer parte das instituições caracterizadas como
autoridades monetárias.

Ü A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) fiscaliza a
emissão, o registro, a distribuição e a negociação de títulos
emitidos pelas sociedades anônimas de capital aberto e
gerencia, também, as operações de arrendamento mercantil.
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QUESTÃO 64

Os mercados de capitais desempenham um papel importante no
processo de crescimento econômico. A respeito desses
mercados, julgue os itens a seguir.

Ø No Brasil, até recentemente, o fato de setores dinâmicos,
dominados pelo capital estrangeiro e pelas empresas estatais,
recorrerem ao crédito estatal e aos recursos externos, fez que
os financiamentos do setor privado se restringissem ao
crédito de curto prazo, limitando, assim, o desenvolvimento
do mercado de capitais.

Ù Entre as medidas adotadas para estimular o processo de
concentração do sistema bancário iniciado em finais dos
anos 50 do século XX, figuram incentivos fiscais e
creditícios às fusões e incorporações, incluindo-se aí
operações de redesconto do BACEN, de forma seletiva, bem
como maiores exigências de capital mínimo.

Ú Os fundos mútuos de investimento, sob a forma de
condomínio aberto, reúnem recursos de diversos investidores
e são obrigados a manter, diariamente, no mínimo 51% de
seu patrimônio aplicado em ações de emissão das
companhias abertas, opções de ações, índices de ações e
opções sobre índices de ações.

Û No período recente, o crescimento dos grandes investidores
nacionais, como os fundos de pensão e as seguradoras,
aponta para um maior desenvolvimento dos mercados de
capitais e uma menor dependência do crédito como
instrumento de financiamento das empresas.

Ü O índice de preço/lucro (P/L), que corresponde ao número
de anos necessário à recuperação do capital investido em
uma ação, independe de variações do lucro por ação e da
política de distribuição desses lucros.

QUESTÃO 65

Com sua elevada perspectiva de crescimento, a indústria do
turismo é uma atividade cada vez mais importante nas
economias contemporâneas. A esse respeito, julgue os itens
subseqüentes.

Ø Como a elasticidade preço da demanda de serviços turísticos
é elevada, os aumentos nos preços dos pacotes turísticos,
decorrentes da alta das passagens aéreas, conduzem a
aumentos dos gastos com esses serviços.

Ù A desvalorização do real nos últimos anos contribuiu para
ampliar o déficit da conta Turismo do balanço de
pagamentos do Brasil.

Ú O aperfeiçoamento da infra-estrutura urbana, a melhoria nas
estradas brasileiras e o aumento da capacitação dos
profissionais da área, ao contribuírem para reduzir o preço
do produto turístico, provocam um deslocamento ao longo
da curva de oferta desse produto.

Û As dificuldades em se prever a demanda por serviços
turísticos decorre da falta de séries históricas confiáveis e do
fato de essa demanda ser altamente volátil.

Ü Uma característica fundamental do produto turístico é a
relação de complementaridade existente entre os diferentes
subprodutos da cadeia produtiva que compõe o produto
turístico.

QUESTÃO 66

Acerca do crescimento da economia informal, fenômeno comum

a países em diferentes estágios de desenvolvimento, julgue os

itens a seguir.

Ø O fato de a oferta de trabalho feminino ser mais inelástica,

combinado com a maior propensão das mulheres a prestarem

serviços em domicílio — incluindo-se aí a prestação de

serviços domésticos remunerados — e a trabalharem em

pequenos negócios, lista-se entre os fatores explicativos do

crescimento significativo da participação das trabalhadoras na

economia informal.

Ù Nas economias industrializadas, o avanço do emprego

informal decorre, em parte, dos elevados impostos e

contribuições sociais, da existência de uma legislação mal

adaptada aos novos postos de trabalho bem como da presença

de um grande número de pequenas e médias empresas.

Ú Quando a economia informal cresce mais rápido que o PIB, a

taxa de crescimento desse agregado macroeconômico

superestima a verdadeira taxa de crescimento da economia. 

Û O crescimento recente da economia informal articula-se com

a nova forma de especialização flexível das empresas do setor

formal, que, para reduzir custos, descentralizam a produção

em unidades menores, algumas das quais pertencentes ao setor

informal, incentivando, assim, relações de trabalho mais

flexíveis e menos formais.

Ü O vínculo existente entre o emprego na economia informal e

a pobreza explica-se porque os muito pobres, por não poderem

se permitir o desemprego absoluto, são obrigados a trabalhar

no setor informal, cujas ocupações são todas mal remuneradas.

QUESTÃO 67

Sob a óptica do princípio do benefício, os impostos são vistos

como preços que os cidadãos pagam pelas mercadorias e serviços

que adquirem por intermédio de seus governos, presumivelmente

cobrados de acordo com os benefícios individuais direta e

indiretamente recebidos. Essa óptica vincula a desvantagem do

tributo à vantagem do gasto público. Acerca desse princípio,

julgue os itens seguintes.

Ø O tributo que melhor o espelha é a contribuição social. 

Ù A interpretação de que os impostos a pagar devem equivaler

aos benefícios totais que o indivíduo recebe dos gastos

públicos é claramente errônea, pois há um excedente tanto do

contribuinte, quanto do consumidor.

Ú Não existem critérios precisos e meios práticos que permitam

operacionalizar amplamente o princípio do benefício, ainda

que defensável do ponto de vista lógico.

Û Toda ação redistributiva seria automaticamente descartada.

Ü Inibiria a prática das políticas fiscais estabilizadoras.
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QUESTÃO 68

O tributo é o dever do contribuinte de pagar ao Estado uma certa
quantia em dinheiro, independentemente de lhe ter sido prestado
algum serviço, e sem qualquer vinculação com alguma prática ilegal
por ele exercida. A exigibilidade decorre de se ver o contribuinte
inserido em quaisquer das hipóteses descritas em lei como geradoras
da obrigação tributária. É o mais importante instrumento arrecadador
dos Estados modernos, embora não seja o único. Quanto à
estruturação dos tributos no Brasil, julgue os itens subseqüentes.

Ø Sabendo que a taxa é arrecadada ao mesmo tempo por todas as
pessoas jurídicas de direito público interno, desde que, nas
situações descritas pela Constituição da República e suas normas
gerais, prestem ou coloquem à disposição dos usuários os
serviços descritos, é correto afirmar que a cobrança da taxa se
sujeita à competência comum, ou mesmo cumulativa.

Ù Contribuição de melhoria é o tributo cobrado com fundamento na
ocorrência de valorização imobiliária resultante de atuação estatal
específica — a obra pública —, devendo haver correspondência
entre o valor do tributo e a mais-valia experimentada pelo
contribuinte.

Ú O empréstimo compulsório é tributo de competência privativa da
União, a ser instituído por medida provisória e adstrito à
ocorrência das hipóteses previstas na Constituição da República.
Em virtude de sua excepcionalidade, a aplicação dos recursos
arrecadados estará vinculada à despesa que o fundamentou,
dispensada a observância ao princípio da anterioridade.

Û As contribuições sociais não poderão ter base de cálculo própria
de impostos.

Ü Os impostos são tributos parcialmente vinculados, ou seja,
guardam correlação constitucionalmente definida com algumas
espécies de contraprestação estatal.

QUESTÃO 69

A estrutura programática, centrada no modelo de gerenciamento de
programas, começou a ser utilizada em 1999  — Plano Plurianual
para o período 2000-2003 e Orçamento para 2000 —, em
substituição à classificação funcional-programática até então vigente,
tendo a sua implementação provocado mudanças. Com relação a
essas mudanças, julgue os itens abaixo.

Ø Foi introduzida uma categoria de programação denominada
operações especiais, que reúne os projetos componentes dos
programas estratégicos.

Ù Os programas constantes do Plano Plurianual são exatamente os
mesmos constantes da Lei Orçamentária Anual.

Ú Foram criadas oito modalidades de programas, entre as quais
estão os programas finalísticos, estratégicos, sociais e
preventivos.

Û Cada ente federativo, respeitada a estrutura estabelecida, pode
definir os seus próprios programas.

Ü Na Lei do Plano Plurianual, foram introduzidos indicadores de
desempenho para os programas, em número mínimo de três,
abrangendo obrigatoriamente os parâmetros de eficiência, de
eficácia e de efetividade.

QUESTÃO 70

O processo orçamentário brasileiro atual possui

Ø predomínio do Poder Executivo na tomada de decisões.

Ù baixa margem de flexibilidade para ajustes durante a

execução.

Ú utilização da metodologia de orçamento-programa.

Û excelente metodologia de controle de resultados e

avaliação de programas, reconhecida internacionalmente.

Ü política fiscal de regras.

QUESTÃO 71

Com base na Teoria Pura de Comércio, julgue os itens

abaixo.

Ø Na hipótese de o crescimento de uma economia ser do

tipo ultraviesado, pode-se esperar que ele afete, em

direções opostas, a produção e o consumo de produtos

que compitam com importações.

Ù No modelo de Hecksher-Ohlin, as vantagens

comparativas são definidas a partir da abundância relativa

dos fatores de produção. Em um modelo do tipo hiato

tecnológico, o fator determinante das vantagens

comparativas é a diferença na distribuição do

investimento.

Ú Na explicação do comércio internacional de manufaturas

a partir de uma lógica do tipo ciclo do produto, é

importante o papel de diferenciação de produtos,

concorrência imperfeita e o papel da publicidade.

Û O comércio de mercadorias afeta a remuneração dos

fatores empregados no processo de fabricação dessas

mercadorias e, portanto, tem efeito semelhante ao

movimento internacional de fatores. Pode-se esperar,

portanto, que, no comércio entre duas economias, os

salários pagos sejam sempre iguais, a longo prazo.

Ü Quanto mais semelhantes forem as estruturas produtivas

e de disponibilidade de fatores entre duas economias,

menos provável será a existência de comércio do tipo

intra-setorial entre elas.
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QUESTÃO 72

Em relação às empresas transnacionais, julgue os itens que se seguem.

Ø A existência de economias de escala externas à firma possibilita transações comerciais, mesmo entre duas economias exatamente
iguais em termos de dotação de fatores.

Ù A existência dessas empresas está associada a ganhos locacionais que reduzem custos; a internacionalização de algumas transações
é mais barata que sua aquisição via mercado; o mecanismo de preço-transferência é sempre uma contribuição positiva à receita
fiscal nos países em que essas empresas atuam.

Ú Na década passada, a economia brasileira foi beneficiada pelas condições de liquidez internacional e pela onda de fusões e
aquisições, que levaram à entrada de empresas estrangeiras nos setores de autopeças, alimentos processados e alguns serviços,
o que contribuiu para reduzir o viés antiexportação do sistema produtivo nacional.

Û Na década passada, houve um aumento significativo do número de empresas exportadoras no Brasil, mas os resultados em
desempenho exportador deixaram a desejar. Todavia, é correto inferir que houve uma reação por parte das subsidiárias de
empresas transnacionais em operação no país, de modo a não perder espaço, o que levou à redução da relação exportações/vendas
totais por parte dessas empresas.

Ü A experiência brasileira com a entrada de investimentos externos diretos na segunda metade da década passada é indicativa de
um intenso processo de fusões e aquisições envolvendo entrada de empresas estrangeiras, com o objetivo de expandir sua
participação no mercado interno. Isso não implicou, contudo, a ampliação da capacidade produtiva, uma vez que os investimentos
ocorreram sobretudo em modernização de plantas já existentes.

QUESTÃO 73

Em relação ao comércio exterior brasileiro e seu financiamento, julgue
os itens subseqüentes.

Ø Comparando-se o sistema atual de incentivos às exportações com
o sistema vigente até o final dos anos 80 do século passado, é
correto afirmar que o sistema anterior procurava compensar o viés
antiexportação e privilegiar os produtos de maior valor agregado,
enquanto o atual dá mais ênfase à produção de vendas externas por
via da competitividade.

Ù Desde 1999, com a constituição do fundo de aval para micro e
pequenas empresas exportadoras e a reformulação do fundo de
garantia para promoção de competitividade, consolidou-se um
sistema de apoio às exportações brasileiras com base nos créditos
do BNDES, no seguro de crédito à exportação e nos mecanismos de
equalização do programa de estímulo às exportações (PROEX).
Esse sistema é, no entanto, inócuo, se o contexto for de variações
expressivas da taxa de câmbio.

Ú No Brasil, uma das maiores dificuldades para se atrair e manter
empresas no setor exportador deriva não da política de
financiamento ao setor especificamente, mas da inadequação do
mercado de capitais nacional, que demanda garantias excessivas das
empresas de menor porte.

Û A forte limitação imposta ao mecanismo de convênio de crédito
recíproco é um exemplo claro de restrições impostas pelos ajustes
à menor disponibilidade de recursos orçamentários.

Ü Os adiantamentos sobre contratos de câmbio (ACC) e os
adiantamentos sobre cambiais entregues são instrumentos
importantíssimos no financiamento da atividade exportadora, por
sua facilidade de operação e seu menor custo. Suas disponibilidades
são vulneráveis, contudo, à disponibilidade de linhas de crédito
externo aos bancos comerciais e sua limitação principal, do ponto
de vista de planejamento do setor exportador, refere-se ao fato de
elas serem linhas de curto prazo.

QUESTÃO 74

Quanto à gestão de uma economia aberta, julgue os itens
a seguir.

Ø A lei do preço único é condição básica para o critério
de paridade do poder de compra. Por isso, é indiferente
se as estimativas de atraso cambial são feitas a partir do
índice de preços ao consumidor ou ao produtor.

Ù O ritmo de abertura comercial de uma economia é uma
decisão soberana de cada país, a partir dos propósitos
de aumentar a eficiência produtiva. Mesmo quando
entre os objetivos está a preservação do equilíbrio
comercial externo, em situações de liquidez
internacional, a apreciação cambial apenas induz o
governo a alterar as políticas fiscal e creditícia de
forma compensatória, não guardando, portanto, relação
com o ritmo da abertura.

Ú A concentração geográfica dos fluxos de investimento
direto no mundo indica que eles são mais intensos entre
áreas que mais comerciam entre si, e — ao contrário do
que diz a teoria das vantagens comparativas para fluxos
comerciais — não são as diferenças de estoque de
fatores que determinam esses fluxos.

Û Um dos problemas para o uso de um critério de
paridade de poder de compra para avaliar se uma taxa
de câmbio encontra-se em posição de equilíbrio é que
esse conceito aplica-se apenas às transações de bens e
serviços, enquanto mudanças nos fluxos de capital
podem influenciar a taxa de câmbio.

Ü Segundo a paridade não-coberta de taxas de juros, a
decisão de investir em um determinado mercado é
função da taxa esperada de depreciação cambial. Isso
requer que os investidores tenham expectativas de
retorno independentes da composição de suas carteiras
em termos da participação de distintas moedas.
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QUESTÃO 75

Com relação à integração regional, julgue os itens abaixo.

Ø A probabilidade de haver criação de comércio entre duas
economias que participem de um processo de integração
regional será tanto maior quanto mais desiguais e
complementares forem essas economias.

Ù Uma união monetária entre dois ou mais países pode promover
a interação de processos produtivos e a eliminação do risco
cambial e dos custos de transações entre os participantes,
aumentando assim a capacidade de os países reagirem a choques
de demanda ou de oferta.

Ú Os processos recentes de integração regional são crescentemente
compatíveis com a globalização. Diferentemente de experiências
passadas, cuja meta era a criação de comércio, agora trata-se de
assegurar os benefícios que uma região pode obter no processo
de globalização.

Û Um dos problemas de se criar muitas áreas de livre comércio é
que isso pode originar uma miscelânea administrativa,
possibilitando o surgimento de distorções nos fluxos de
comércio, a apropriação de rendas por alguns grupos e
dificuldades na previsão dos benefícios entre países.

Ü Os chamados acordos de integração regional de primeira
geração são basicamente aqueles que adotam uma tarifa externa
comum.

QUESTÃO 76

No que se refere às negociações multilaterais no Acordo Geral de
Tarifas e Comércio (GATT)/Organização Mundial do Comércio
(OMC), julgue os itens que se seguem.

Ø Como em todas as rodadas de negociações nas quatro décadas
anteriores, ao final da Rodada Uruguai, os países em
desenvolvimento consolidaram junto à OMC a maior parte de
suas tarifas.

Ù A Rodada Uruguai do GATT é considerada um marco
importante por haver criado a OMC e estabelecido as condições
para a redução das barreiras comerciais relacionadas com
questões ambientais e trabalhistas.

Ú Um dos resultados da Rodada Uruguai foi a criação, pelos
países-membros da OMC, do Acordo Geral sobre Comércio e
Serviços (GATS), que estabeleceu um quadro legal para futuras
negociações sobre o comércio de serviços e definiu, de
imediato, uma redução linear das barreiras existentes à época da
assinatura desse acordo.

Û A razão do questionamento dos direitos de propriedade
intelectual ter sido objeto de muita controvérsia nas negociações
multilaterais está associada ao caráter de bem público do
conhecimento, à possibilidade de seu uso a custo marginal
próximo de zero e à importância crescente desse aspecto para o
comércio de alguns tipos de produtos.

Ü As negociações multilaterais no GATT foram tradicionalmente
centradas em determinar o que os países não deveriam fazer
(agendas negativas). A Rodada Uruguai, ao contrário, implicou
a discussão de políticas internas que pudessem ter efeitos sobre
o comércio internacional, envolvendo temas como medidas de
investimento e direitos de propriedade intelectual.

QUESTÃO 77

Quanto à política comercial externa a ser adotada por um país,
julgue os itens subseqüentes.

Ø Uma das vantagens de se estimar a tarifa efetiva é que ela
proporciona aos consumidores informação sobre preços
mais elevados dos produtos e serviços.

Ù No caso em que as condições de oferta e demanda interna
e externa são conhecidas e existe um número grande de
produtores nacionais do produto a ser importado, os efeitos
de uma restrição quantitativa sobre importações serão
semelhantes aos de um imposto sobre importações quando
as licenças para importar são leiloadas pelo governo e esse
apropria-se dos resultados do leilão.

Ú Em uma economia que não tem o poder de afetar os preços
no mercado internacional, a redução de barreiras às
importações  tende a igualar os preços dos produtos à taxa
marginal de transformação e à taxa marginal de
substituição, eliminando, assim, ganhos excessivos por
parte de produtores monopolistas.

Û A imposição de limites quantitativos é, em geral, mais
eficiente para controlar importações que a negociação de
restrições voluntárias às exportações por parte de terceiros
países, uma vez que esses tenderão a contornar os limites
via valor mais elevado dos seus produtos.

Ü Se uma economia é suficientemente grande para afetar os
preços no mercado internacional, ela pode sempre se
beneficiar com a adoção de um imposto sobre importações.

QUESTÃO 78

Quanto à globalização, julgue os itens a seguir.

Ø Os déficits recorrentes nas relações da maior economia —
Estados Unidos da América (EUA) — com o resto do
mundo impõem um dilema entre um processo recessivo —
associado ao ajuste dessa economia — ou uma trajetória de
crescente desconfiança. Esse dilema foi crucial quando as
taxas de câmbio eram fixas em relação ao dólar e ao ouro,
mas deixou de ser significativo com taxas flexíveis.

Ù A globalização é um processo associado a determinantes
microeconômicos, uma vez que é fruto dos avanços nas
tecnologias de comunicação e de processamento de dados
e das alterações nos processos produtivos.

Ú Entre as características comuns às crises econômicas
internacionais da década passada, pode-se destacar a falta
de autoridades regulatórias e o ajuste de carteiras de
investidores. Esse ajuste correspondeu, contudo, a
expectativas racionais em relação a situações
macroeconômicas específicas.

Û Os depósitos de recursos em entidades financeiras de
paraísos fiscais — como o próprio nome indica —, apesar
de não contribuírem para a receita fiscal de nenhum país,
dão uma contribuição positiva importante para estabilizar
o sistema financeiro internacional.

Ü A liberalização da conta de capital do balanço de
pagamentos pode facilitar um processo de substituição de
poupança interna por poupança externa, um dos
componentes sempre necessários no processo de
desenvolvimento, para financiar a formação bruta de
capital fixo.
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QUESTÃO 79

Uma empresa X que industrializa cerveja, estabelecida no estado de Goiás, vendeu para uma distribuidora Y, estabelecida

no Distrito Federal (DF), mil caixas de cervejas. 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens abaixo.

Ø Existindo convênio anterior, calcado em leis que atribuem a terceiros a responsabilidade tributária pelo pagamento do ICMS entre

o estado de Goiás e o DF, é constitucional, na visão do STF, a cobrança antecipada do tributo do ICMS em Goiás e que caberia

à distribuidora no DF o seu recolhimento, no momento em que realizasse a operação mercantil de venda.

Ù O fenômeno da cobrança antecipada do ICMS pelo responsável tributário é conhecido como substituição tributária para trás.

Ú A substituição tributária para frente ou para trás, conforme diversas decisões do STF, não tem amparo constitucional, visto que

se trata de fato gerador presumido.

Û A lei ordinária poderá atribuir responsabilidade a terceiros pelo pagamento de taxas e impostos, cujo fato gerador deva ocorrer

a posteriori, conforme disciplinou a Constituição da República.

Ü A substituição tributária para frente, prevista constitucionalmente, garante a imediata e preferencial restituição da quantia paga,

caso não se realize o fato gerador presumido.

QUESTÃO 80

A secretaria de fazenda de um estado da Federação baixou norma determinando aos seus auditores tributários que, nos

casos em que se constatasse indícios de simulação fiscal, alegando caracterizar crime contra a ordem tributária, praticado por meio

de fraude na operação mercantil, desconsiderassem a forma jurídica original que lastreava a operação, para cobrar o tributo sobre

o fato econômico subjacente.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens subseqüentes.

Ø O art. 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN), calcado nos princípios constitucionais, ao dispor que “a

autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência

do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem

estabelecidos em lei ordinária”, adotou, por fim, a interpretação econômica do direito tributário.

Ù Compete ao fisco julgar se houve ou não caso de sonegação fiscal na esfera administrativa, mediante procedimento regular,

concedendo o direito de defesa ao contribuinte, garantido pela Constituição da República.

Ú A fraude fiscal verificada nem sempre será considerada como crime praticado contra a ordem tributária, o que dependerá de uma

análise do fato, pelo órgão competente, sobre se houve a prática de algum tipo penal descrito como crime.

Û O art. 116, parágrafo único, do CTN, não tem aplicação imediata, de acordo com o majoritário entendimento da doutrina.

Ü O art. 116, parágrafo único, do CTN ficou conhecido na doutrina como Cláusula Geral Antielisiva, pois possui conceito jurídico

indeterminado que procura combater a chamada elisão ilícita, que nada mais é do que a própria simulação fiscal.


