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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Na área correspondente à Zona Franca de Manaus (ZFM),
criada no governo do presidente Castelo Branco, aproximadamente
600 empresas gozam de incentivos fiscais especiais, que são parte
de um plano geoeconômico para impulsionar o desenvolvimento da
região Norte do Brasil. Atualmente, a ZFM responde por
aproximadamente 50% do PIB amazonense.
Tendo como referência o texto acima, julgue os itens seguintes,
acerca dos conceitos fundamentais de microeconomia.
51

O custo de oportunidade da ZFM, após seu início, é
determinado pelo aumento significativo do índice de ocupação
da região.

52

As indústrias da ZFM que estiverem em pleno emprego dos
seus fatores de produção se encontrarão sobre suas fronteiras
de possibilidades de produção.

53

54

O funcionamento da ZFM pressupõe isenções de impostos de
importação e de exportação, sendo o modelo do fluxo circular
da renda, portanto, inadequado para explicá-lo.
O mecanismo de formação de preços na ZFM é afetado pela
intervenção estatal, concretizada por meio das isenções fiscais.

Acerca do comportamento racional do consumidor, julgue os itens
a seguir.
60

61

62

63

64

Há, na região Norte, feiras tradicionais e mercados populares como
o Ver-o-Peso, em Belém, e o Municipal, em Manaus. Com relação
a esses tipos de mercado, julgue os próximos itens.
65

Recentemente, o Banco da Amazônia S.A. disponibilizou, para
atender produtores vítimas de enchentes e calamidades públicas na
região Norte, linhas de crédito especiais para investimento e(ou)
custeio no valor de R$ 350 milhões. A partir dessa informação,
julgue os itens que se seguem, à luz da microeconomia dos
mercados.

66

55

Um dos efeitos das enchentes e consequente queda da
produção agrícola é a diminuição do custo total e do custo
marginal.

68

56

Mantido o nível de capital, a produtividade marginal do
trabalho será máxima quando a produção agrícola, que sofreu
redução com as enchentes, deixar de cair a taxas crescentes e
passar a cair a taxas decrescentes.

57

Esse mecanismo de crédito fará a curva de demanda por bens
inferiores deslocar-se para baixo e para a esquerda.

58

É correto afirmar que as enchentes ocorridas na cidade de
Manaus provocaram, no início, redução das quantidades dos
bens da economia da cidade e aumento dos seus preços de
equilíbrio.

59

Considere que, na região, haja processos produtivos crescentes
de escala e que os créditos disponibilizados pelo Banco da
Amazônia tenham sido totalmente aplicados em capital e
trabalho. Nessa situação, essa política tenderá a separar as
isoquantas, que se afastarão cada vez mais umas das outras à
medida que os recursos forem aplicados nas atividades
econômicas.

Se dois indivíduos que moram em Macapá estiverem no nível
ótimo de Pareto, então os níveis de utilidade desses indivíduos
serão iguais.
Considere que um consumidor prefira comprar determinada
cesta de bens em Manaus a comprá-la em Belém. Nesse caso,
é correto inferir que a renda desse consumidor é suficiente para
comprar a cesta tanto em Manaus quanto em Belém.
Com base na transitividade das preferências individuais, um
comportamento inato a todo ser humano, é correto afirmar que
o indivíduo que prefere comprar em Rio Branco a comprar em
Manaus e prefere comprar em Manaus a comprar em Belém
prefere comprar em Rio Branco a fazê-lo em Belém.
Se dois créditos bancários, um no Banco da Amazônia e outro
no Banco do Brasil, são substitutos perfeitos, então eles
apresentam taxa marginal de substituição constante.
Uma função de utilidade que permita concluir em que medida
uma cesta de bens em Belém é preferível a outra em Boa Vista
é denominada função de utilidade cardinal.

67

69

Vendedores de bens com demanda inelástica tendem a ter
baixo poder de monopólio.
Nessas feiras e mercados, ao contrário do que ocorre nos casos
de concorrência perfeita, os monopolistas maximizam seus
lucros na venda de produtos cujos custos marginais se igualem
às receitas marginais.
Considerando-se que a comercialização de açaí no mercado
Municipal esteja em concorrência perfeita, se, após essa
comercialização, ela for centralizada por um vendedor,
conclui-se que haverá perdas sociais.
Se houver oligopólio no comércio de ervas do Ver-o-Peso, os
preços dessas ervas serão superiores aos custos marginais e aos
custos médios.
A permissão para que vendedores monopolistas pratiquem
discriminação de preços resulta em maior ineficiência nesses
mercados.

A macroeconomia dedica-se ao estudo, medida e observação de
uma economia regional, como, por exemplo, a da região Norte do
Brasil. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se seguem.
Nesse sentido, considere que a sigla PIB, sempre que empregada,
se refere a produto interno bruto.
70
71

72

73

74

O crescimento dos déficits públicos implica, necessariamente,
aumento da dívida pública dos estados.
Se apresenta superávit na balança comercial, um país
apresenta, também, superávit em transações correntes;
consequentemente, as reservas internacionais desse país
aumentam constantemente.
O PIB da região Norte corresponde à soma de toda a produção
de bens e serviços da região, em determinado período de
tempo.
Devido à grande presença de empresas multinacionais na
região, é possível que o PIB do estado do Amazonas seja
superior ao produto nacional bruto.
As mudanças climáticas verificadas na região Norte
influenciam diretamente o cálculo do PIB da região.
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Ainda em relação à macroeconomia, julgue os itens a seguir.
75

76

77

78

Segundo o modelo clássico, as mudanças na demanda agregada
afetam, a longo prazo, os preços da economia, mas não o nível
de produção.
Conforme o modelo keynesiano, choques adversos de oferta
em determinada economia acarretam aumento de preços e
redução do nível de produção dessa economia.
A utilização de cheques em transações comerciais facilita o
controle da oferta de moeda na economia pelo Banco Central
do Brasil (BACEN).
Considere que, em determinada economia, o consumo
autônomo seja da ordem de 100 milhões de reais; o
investimento, da ordem de 40 milhões de reais; e a propensão
para consumir, de 0,6. Nessa situação, a produção de equilíbrio
dessa economia será inferior a 300 milhões de reais.

A respeito de economia aberta, julgue os itens que se seguem.
79

O argumento de que mercados imperfeitos acarretam falhas de
mercado é frequentemente utilizado para justificar a adoção de
protecionismo setorial de indústrias nascentes.

80

A crise internacional atual caracteriza-se, no que se refere ao
sistema bancário, pelo fato de que os bancos comerciais
afetados apresentam graves problemas de alavancagem e de
liquidez.

81

A diminuição da confiança no mercado norte-americano, que
tem deslocado a curva IS para a esquerda, provoca
desaceleração na economia do país e faz que as taxas de juros
sejam reduzidas.

82

A desvalorização do real em relação às moedas estrangeiras
observada recentemente é consequência das constantes
intervenções do BACEN no mercado de câmbio.

83

O aumento da tarifa de importação de determinado bem produz
aumento do preço desse bem no mercado nacional.

84

Os custos dos subsídios à exportação excedem os possíveis
benefícios proporcionados por esses subsídios.

85

Em uma área de livre comércio, os países que dela participam
abolem as tarifas alfandegárias entre eles e estabelecem, em
comum acordo, as tarifas a serem adotadas nas transações
comerciais com terceiros.
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Com relação ao Plano de Metas, elaborado e implementado pelo
governo Juscelino Kubitschek, julgue os itens seguintes.
91

O Estado assumiu, explicitamente, seu papel de produtor,
responsabilizando-se pelo controle da produção de certos
insumos básicos, como, por exemplo, petróleo, aço e energia
elétrica.

92

A despeito de todas as ações empreendidas pelo governo, o
produto industrial brasileiro cresceu a taxas muito baixas ao
longo de todo o período de vigência desse plano.

93

A partir da elaboração desse plano, o governo ampliou suas
funções, passando a programar e supervisionar o crescimento
de setores industriais específicos.

94

As metas propostas por esse governo incluíam a promoção da
industrialização, mediante a substituição de importações de
máquinas e equipamentos, e a realização de investimentos em
infraestrutura.

95

As severas medidas de política monetária, implementadas para
reduzir a base monetária, permitiram a ocorrência de queda
significativa das taxas de inflação entre os anos de 1956 e
1961.

Tendo em vista que a evolução do PIB de um país, em determinado
período, constitui bom indicador do desenvolvimento econômico
desse país ao longo do período considerado, julgue os próximos
itens, relativos à mensuração do PIB.
96

Em uma economia, quanto mais igualitária for a distribuição de
renda, tanto mais próximo de zero será o seu coeficiente
de Gini.

97

A parcela da produção interna do Brasil relativa às
exportações, em virtude de se referir a produtos subtraídos do
consumo interno, não é incluída no cálculo do PIB.

98

O PIB inclui os valores dos produtos importados utilizados no
processo de produção interna, superavaliando, assim, o valor
da produção interna.

99

A renda gerada pela produção interna, denominada renda
interna bruta, inclui as rendas que são geradas no país e
enviadas para o exterior.

RASCUNHO

A respeito das proposições do Plano de Ação Econômica do
Governo (PAEG), elaborado e executado no governo de Castelo
Branco, julgue os itens subsequentes.
86

O combate à inflação era o objetivo principal do PAEG; o
crescimento da economia era ignorado.

87

A inflação foi diagnosticada basicamente como uma inflação
de demanda, gerada, exclusivamente, pelas recorrentes
emissões de papel-moeda, feitas para financiar os gastos do
governo.

88

O reajuste salarial anual deveria recompor o teto do salário real
ao longo dos dois últimos anos, assim como resguardar a renda
do trabalhador contra a inflação do ano em curso.

89

O déficit do governo deveria ser reduzido mediante o corte dos
gastos não prioritários e a reorganização do sistema tributário.

90

Os déficits remanescentes deveriam ser financiados por
emissões de papel-moeda.
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A respeito da previdência social no Brasil, julgue os itens que se
seguem.

114

O saldo da conta de transações correntes de X é igual a 75 UA.

115

O saldo da conta capital e financeira de X é igual a 100 UA.

100

116

O saldo do balanço de pagamentos de X é igual a 395 UA.

117

A poupança bruta de X não foi capaz de financiar
integralmente o investimento total bruto realizado nesse país
no ano considerado.

A previdência social brasileira funciona como uma seguradora,
atendendo apenas às pessoas que para ela contribuam.

101

As despesas da previdência social tendem a crescer com o
aumento da expectativa de vida dos brasileiros.

102

As receitas e as despesas da previdência social não são
incluídas no cálculo dos saldos primários das contas do
governo.

Com base nos instrumentos e medidas utilizados pelo BACEN e
pelos bancos comerciais para controlar a oferta monetária, julgue
os próximos itens, considerando especialmente o objetivo de
redução das pressões inflacionárias geradas por demanda excessiva.
103

A venda de divisas estrangeiras no mercado cambial é uma
medida que contribui para se atingir o objetivo mencionado.

104

Medidas de desestímulo à entrada de capital estrangeiro no
país permitem que se alcance o objetivo pretendido.

105

O aumento da taxa dos depósitos compulsórios pelos bancos
comerciais, bem como pelo BACEN, diminui a demanda
agregada.

106

A redução da taxa de juros básica, a denominada taxa SELIC,
diminui a demanda agregada e reduz, consequentemente, as
pressões inflacionárias.

Acerca do sistema cambial atualmente adotado pelo governo
brasileiro, julgue os itens seguintes.
118

A flutuação cambial não ultrapassa os limites fixados pelo
BACEN, também conhecidos como bandas cambiais.

119

O câmbio é fixado no mercado com base na oferta e na
demanda de divisas, não sofrendo interferência direta ou
indireta do governo.

120

O câmbio é fixo e determinado pelo Fundo Monetário
Internacional.

RASCUNHO

Desde março deste ano, registra-se redução do valor externo da
moeda brasileira. Os fatores que contribuem para essa
desvalorização do real incluem
107

o aumento de doações financeiras de órgãos oficiais
estrangeiros ao governo brasileiro nos últimos meses.

108

a redução significativa de remessas financeiras de emigrantes
brasileiros residentes nos Estados Unidos da América a suas
famílias no Brasil.

109

a fuga de capitais estrangeiros investidos no Brasil para seus
países de origem.

110

a redução no valor das exportações brasileiras, sem reduções
compensatórias na demanda por produtos importados.

111

a redução dos gastos dos brasileiros com viagens ao exterior.

saldo da balança comercial
100
saldo da balança de serviços
!40
rendas enviadas para o resto do mundo
20
rendas recebidas do resto do mundo
35
remessas de imigrantes a suas famílias residentes no resto do
10
mundo
remessas de emigrantes a suas famílias residentes no país
30
investimentos estrangeiros em carteira
100
empréstimos a companhias nativas junto a bancos sediados no
200
resto do mundo

Com base nos dados da tabela acima – que apresenta, em unidades
monetárias (UA), informações acerca de transações do país
hipotético X com o resto do mundo no ano 20XX –, e considerando
que o PIB dessa economia no ano 20XX tenha sido igual 1.000 UA,
julgue os itens de 112 a 117.
112

A renda nacional bruta de X é igual a 1.015 UA.

113

A renda disponível bruta de X é igual a 1.030 UA.
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