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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Julgue os itens a seguir, acerca da análise de competitividade. 

51 No paradigma estrutura-conduta-desempenho, a conduta do 

mercado refere-se aos padrões de comportamento das firmas, 

ou seja, às ações adotadas pelas empresas para determinar 

o preço, a produção e os gastos com pesquisa e 

desenvolvimento. 

52 A competição estratégica, segundo Porter, é um conceito 

vinculado à criação de valor e implica escolher um caminho 

diferente daquele tomado pelos outros. 

53 A escolha da estratégia de competitividade tem duas 

questões centrais: a análise da atratividade da indústria e a 

posição competitiva da empresa nessa indústria. A primeira 

questão é associada às estratégias genéricas e a segunda, 

vinculada ao modelo das cinco forças de competição. 

54 O termo estrutura de mercado evoca três sentidos: 

características aparentes do mercado, modelo estrutura-

conduta-desempenho e aspectos que conferem dinamicidade 

à estrutura de mercado. 

Em relação à análise da indústria e da concorrência, julgue os 

itens subsequentes. 

55 A razão de concentração considera todas as firmas de modo 

diferenciado e ressalta a importância das grandes empresas, 

visto que há, sobre estas, uma ponderação maior do que nas 

pequenas firmas. 

56 Os modelos da nova organização industrial fornecem o 

instrumental necessário para quantificar o comportamento 

competitivo dos mercados, mas não consideram diretamente 

o número de firmas existentes nesses mercados. Entre os 

exemplos desses modelos, há o modelo de Iwata e o modelo 

de Panzar-Rosse. 

57 O teste da razão de concentração na indústria implica a 

maximização do lucro pela firma quando a receita marginal 

iguala o custo marginal da produção, determinando produto 

de equilíbrio e número de firmas de equilíbrio. 

58 Na teoria econômica ortodoxa, a estrutura de mercado 

refere-se aos costumes, políticas, métodos de gestão e 

padrões de concorrência. 

59 Para analisar a evolução de uma indústria, pode-se utilizar os 

agregados denominados índice de Herfindahl, índice de Hall-

Tideman e índice de entropia de Theil. Esse último 

corresponde à razão de concentração dos maiores grupos 

existentes na indústria, como, por exemplo, as três, cinco ou 

dez maiores empresas. 

A respeito das vantagens competitivas, julgue os seguintes itens. 

60 Se a empresa possui vantagem competitiva, ela pode 

sustentar preços relativos maiores ou custos relativos 

menores que seus concorrentes em dado setor. 

61 Para enfrentarem com sucesso as cinco forças de competição 

e criarem posições vantajosas, as empresas podem 

desenvolver alguns tipos de estratégias genéricas, com 

exceção da liderança em custo. 

62 Segundo Porter, a vantagem competitiva depende do valor 

adicionado e a posição competitiva é obtida com a criação de 

compatibilidade entre múltiplas atividades executadas de 

forma integrada. 

Julgue os itens a seguir, no que se refere aos conceitos de cadeias 

e redes produtivas. 

63 A rede de firmas se caracteriza por sua situação 

intermediária entre o mercado atomizado, em que as relações 

entre empresas são regidas basicamente pelos mecanismos 

de preços, e a empresa verticalmente integrada, em que cada 

etapa da produção é planejada por uma hierarquia 

centralizada. 

64 As redes hierarquizadas se polarizam entre núcleos virtuosos 

e núcleos competitivos. Os primeiros geralmente envolvem 

empresas com alta tecnologia, enquanto os últimos são 

formados por empresas que atuam nas etapas da cadeia 

produtiva que agregam mais valor. 

65 As redes de colaboração entre as empresas e suas 

subsidiárias que conseguirem se integrar quanto aos recursos 

materiais obterão sucesso e se tornarão mais competitivas e 

estáveis, independentemente da existência ou não de 

integração dos recursos humanos. 

66 Na determinação do custo da restrição de produção em 

cadeias produtivas, é necessário o conhecimento de três 

fatores: restrições de produção, custo marginal e receita 

marginal. 

Acerca dos aspectos de estratégia empresarial e competitividade 

relacionados a inovação e patentes, julgue os itens subsecutivos. 

67 A publicação do conhecimento técnico da patente pelo órgão 

competente — no Brasil, o INPI — faz que a informação 

estratégica se torne pública, facilitando o aparecimento de 

tecnologia substituta. 

68 Ainda que a patente possibilite aumento do poder 

competitivo das empresas, propiciando vantagem 

competitiva em termos de lucratividade, ela pode encurtar o 

prazo de duração do privilégio conquistado pela estratégia de 

ser o “primeiro-a-se-mover” na indústria. 

69 A dimensão da patente para uma firma assume papel de 

destaque, uma vez que está associada à criação de valor, de 

forma que se torna um ativo patrimonial tangível, capaz de 

ser aplicado como instrumento competitivo e de gerar 

benefícios econômicos. 

70 Mesmo que não exista análise de custos de imitação, a 

estratégia de criação de tecnologia patenteada implica 

vantagem competitiva sustentável para a firma inovadora, 

que não pode ser quebrada a curto prazo. 

Com base nas definições dos principais agregados econômicos, 

julgue os itens a seguir, relativos às contas do balanço de 

pagamentos. 

71 Se determinado país registra elevação das suas reservas 

internacionais, então suas exportações líquidas são positivas. 

72 Considere que um país, cuja poupança nacional seja superior 

ao investimento agregado, assuma que suas reservas 

internacionais permaneçam inalteradas. Nessa situação, é 

correto afirmar que este país apresenta superávit em 

transações correntes. 
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Considerando a importância dos organismos multilaterais para a 

estabilidade da economia mundial e as regras internacionais 

sobre alocação de capital, julgue os itens seguintes. 

73 O primeiro Acordo de Basileia (1988) teve o objetivo de 

equiparar a concorrência dos bancos globalmente ativos, 

sendo a questão da estabilidade financeira uma peça 

secundária no escopo regulatório. 

74 A partir de 2004, com a publicação pelo BIS (Bank for 

International Settlements) do documento intitulado 

International Convergence of Capital Measurement and 

Capital Standards ― A revised framework, os bancos 

passaram a alocar capital para o chamado risco de crédito e, 

portanto, foi reduzida a capacidade de alavancagem dos 

bancos. 

Acerca das questões fiscais, monetárias e cambiais do modelo 

IS-LM para uma pequena economia aberta, julgue os itens que 

se seguem. 

75 Uma expansão fiscal por parte do governo no modelo com 

câmbio fixo e perfeita mobilidade de capitais resulta em 

retração das reservas internacionais. 

76 Uma expansão monetária por parte do Banco Central no 

modelo com câmbio fixo e perfeita mobilidade de capitais 

gera aumento do produto de equilíbrio. 

77 A curva IS possui maior inclinação para a economia aberta 

do que para a economia fechada. 

78 No modelo com câmbio fixo e perfeita mobilidade de 

capitais, uma expansão fiscal por parte do governo acarreta 

redução na mesma magnitude das exportações líquidas 

(efeito crowding-out total). 

79 No modelo com câmbio fixo e perfeita mobilidade de 

capitais, uma expansão fiscal por parte do governo acarreta 

elevação da base monetária. 

80 Uma expansão fiscal por parte do governo no modelo com 

câmbio fixo e perfeita mobilidade de capitais acarreta 

aumento das exportações líquidas. 

A avaliação tradicional de política econômica usualmente trata as 

instituições como variáveis constantes da natureza. No entanto, 

se os agentes possuem expectativas racionais e se comportam de 

forma ótima, é racional que o comportamento desses agentes seja 

dependente do ambiente institucional e das regras que geram 

esses mesmos comportamentos. Considerando que os agentes que 

determinam salários levam em conta, em suas decisões sobre 

salários nominais, a estrutura do mercado de trabalho, julgue os 

itens subsecutivos. 

81 Barganhas salariais muito descentralizadas ou muito 

centralizadas produzem resultados superiores em termos de 

emprego e inflação, quando comparadas a situações 

intermediárias. 

82 Quanto maior o nível agregado do poder de negociação 

salarial, maiores tendem a ser as taxas de desemprego da 

economia, em decorrência dos salários reais permanecerem 

acima do valor da produtividade marginal do trabalho. 

Com referência às características dos planos de estabilização da 

economia brasileira adotados na década de 1980, julgue os 

próximos itens. 

83 Os planos de estabilização adotados no período de 1981 a 

1984, com inspiração ortodoxa, conseguiram resolver os 

problemas de restrição externa da economia brasileira, 

porém obtiveram pouco sucesso no combate à inflação. 

84 No Plano Bresser, desconsiderou-se a concepção da inflação 

inercial e, por essa razão, preços e salários mantiveram-se 

flexíveis. 

85 No primeiro Plano Cruzado, os preços foram congelados, 

mas não os salários e, por essa razão, houve importantes 

distorções nos preços relativos. 

86 O ajustamento externo da economia brasileira no período de 

1981 a 1984 e o plano trienal do FMI promoveram um ajuste 

expansionista na economia, caracterizado pela ampliação do 

investimento público, pela apreciação cambial e pela 

elevação das taxas de juros. 

87 Os planos de estabilização adotados no período de 1981 a 

1984, com inspiração heterodoxa, não conseguiram resolver 

os problemas de restrição externa da economia brasileira. 

Considerando a estrutura orçamentária e a evolução do déficit e 

da dívida pública no  Brasil, julgue os itens a seguir. 

88 A dívida bruta do governo geral (DBGG) abrange o total das 

dívidas de responsabilidade do governo junto ao setor 

privado, ao setor público financeiro, ao Banco Central e ao 

resto do mundo. 

89 No cálculo da DBGG, não são consideradas as operações 

compromissadas realizadas pelo Banco Central. 
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Considere o modelo IS/LM apresentado a seguir. 

• � = � + � + � ― equação de consistência macroeconômica 

• � = �(��) ― função consumo 

• 

��

���
= ��, em	que	0 < �� < 1 

• � = �(�)― função investimento 

• �´ = ��

��
< 0 ― sensibilidade do investimento à taxa de juros 

•  
	



= 	(�,�) ― equilíbrio monetário 

• 

��

��
= 	� < 0 ― sensibilidade da demanda por moeda em 

relação à taxa de juros 

• 

��

��
= 	� > 0 ― sensibilidade da demanda por moeda em 

relação ao produto. 

Considera-se que, nesse modelo, � é o produto, �� = 
� − �� é 

a renda disponível, � é o consumo, � é o investimento, � são os 

gastos autônomos do governo, � é a taxa de juros,  é a 

quantidade de moeda e � é o nível geral de preços. 

Com base no modelo acima descrito, julgue os itens que se 

seguem. 

90 O aumento exógeno do nível geral de preços � gera aumento 

do produto de equilíbrio na magnitude 
�
�
�

����

. 

91 A expressão final para o multiplicador dos gastos do governo 

é dada a seguir. 

�� =
	�

	��1 − ��� + 	�′	�

�� 

92 A expressão final para o multiplicador da oferta de moeda é 

dada a seguir. 

�� =
�′

	��1 − ��� + 	�′	�

� 

93 O aumento exógeno do nível geral de preços � gera redução 

do produto de equilíbrio na magnitude 
�
�

����

. 

94 Um aumento dos gastos do governo financiado pelo aumento 

de impostos, de modo que �� = ��, provoca aumento do 

produto de equilíbrio, na magnitude da variação dos gastos 

do governo. 

RASCUNHO 
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  Suponha a existência de uma economia sem qualquer tipo 

de atividades fiscais e tributárias, de tal forma que a poupança 

agregada — S — e o nível de investimento agregada — I — são 

dados pelas equações a seguir. 

● � = � − � 

● � = ��� 

● 	� = � ̅+ ��� − �� 

Nessas equações, �� = 0,6, � ̅ = 100, � = 10, �� = 0,2, � = 0,5,  

� é o consumo e � é a renda agregada. 

Com base nas informações acima apresentadas, julgue os itens 

seguintes. 

95 O produto de equilíbrio da economia referida é igual a 500 

unidades monetárias. 

96 Caso o investimento autônomo cresça 50 unidades 

monetárias, o produto de equilíbrio subirá 250 unidades 

monetárias. 

97 Considerando que o investimento autônomo permaneça fixo 

em 100 unidades monetárias, mas que a propensão a 

consumir seja alterada para 0,7, é correto afirmar que, nessa 

situação hipotética, o novo produto de equilíbrio será igual a 

950 unidades monetárias. 

98 Nessa economia, a poupança agregada não iguala o 

investimento agregado. 

99 Caso o produto de equilíbrio seja 475 unidades monetárias, o 

investimento agregado será igual a 200 unidades monetárias. 

100 Caso o investimento autônomo cresça 100 unidades 

monetárias, o produto de equilíbrio subirá 400 unidades 

monetárias.  

 

RASCUNHO 
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Com relação à economia da informação, julgue os itens 

subsequentes. 

101 A informação não é um bem da experiência, visto que os 

consumidores não precisam utilizá-la para atribuir-lhe valor. 

102 A economia da informação refere-se somente à tecnologia a 

ela associada. 

103 Bens de informação possuem altos custos fixos, mas baixos 

custos marginais. 

104 O preço dos bens de informação deve ser fornecido 

conforme o valor atribuído pelo consumidor, e não de acordo 

com seu custo de produção. 

Acerca dos efeitos de rede, feedback positivo e padrão, julgue os 

próximos itens. 

105 Quando o valor de um produto para um usuário depende do 

número de outros usuários, ocorre efeito de rede. 

106 Com o feedback positivo, grandes redes tornam-se ainda 

maiores.  

107 No lado da demanda, os efeitos de rede geram economias de 

escala, mas não feedback positivo. 

108 As expectativas do consumidor não são essenciais para que 

um produto se torne o padrão. 

Com relação à formação de preços na economia da informação e 

às estruturas de mercado dos bens de informação, julgue os itens 

que se seguem. 

109 No mercado de produto diferenciado, há poucas empresas 

produzindo o mesmo tipo de informação, mas com 

variedades diferentes. 

110 A discriminação de preço de primeiro grau consiste em fixar 

diferentes preços para diferentes grupos de consumidores. 

111 A informação é de baixo custo para ser produzida, mas 

onerosa para ser reproduzida. 

112 O componente dominante dos custos fixos de produção de 

informação são os custos que não são recuperáveis se a 

produção for suspensa. 

113 No modelo da empresa dominante, a firma, em virtude de 

seu tamanho e de sua economia de escala, desfruta de 

vantagem de custo sobre suas rivais menores. 

Na economia da informação, existem quatro estratégias genéricas 

das empresas que procuram introduzir nova tecnologia da 

informação no mercado: jogo de desempenho, controle de 

migração, migração aberta e descontinuidade. A respeito dessas 

estratégias, julgue os itens a seguir. 

114 A descontinuidade refere-se à situação em que o novo 

produto, ou a nova tecnologia, é incompatível com a 

tecnologia existente, mas é vendido por muitos fornecedores. 

115 O jogo de desempenho envolve a introdução de uma 

tecnologia nova, porém compatível com a tecnologia 

existente, sobre a qual o fornecedor mantém intenso controle 

proprietário.
 

116 Na migração aberta, o novo produto é vendido por poucos 

fornecedores e requer poucos custos de troca. 

No que se refere a aprisionamento e custos de troca, julgue os 

itens seguintes. 

117 No aprisionamento determinado pelas compras de bens 

duráveis, a substituição de equipamentos constitui custos de 

troca, que se mantêm constantes à medida que o bem durável 

envelhece. 

118 Os custos totais de troca incluem aqueles arcados pelo 

consumidor para mudar de fornecedor e aqueles arcados pelo 

novo fornecedor para servir ao novo consumidor. 

119 No aprisionamento determinado pelos compromissos 

contratuais, as indenizações compensatórias pela quebra de 

contrato não constituem custos de troca. 

Com relação à formação de preços na economia da informação e 

às estruturas de mercado dos bens de informação, julgue o item 

abaixo. 

120 Os efeitos de rede, o aprisionamento e o compartilhamento 

não são fatores que levam uma empresa a vender para grupos 

em vez de para usuários finais. 
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PROVA DISCURSIVA 

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva 

o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados 

fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.  

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas na primeira página, pois não será avaliado o texto que apresentar qualquer 

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. 

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 10,00 pontos, dos quais até 0,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação e 

estrutura textuais (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos). 

 

 

  A propriedade intelectual é um instrumento recente do capitalismo: o direito de autor só foi 

internacionalmente reconhecido e oficializado no final do século XIX, a partir da Convenção de Berna. No 

capitalismo tardio informatizado, entretanto, ela se tornou um problema e uma contradição para as 

corporações cujo trunfo é a circulação de conteúdo intelectual, não sua produção. Para elas, é fundamental 

que o trabalho intelectual seja barato ou gratuito. E, para isso, é preciso que ele seja indiferenciado, que o 

seu valor seja medido unicamente de modo quantitativo, cumulativo — e não qualitativo ou subjetivo.  

  Há alguns anos, a revista The New Yorker publicou uma longa reportagem sobre a disputa entre os 

herdeiros de James Joyce e uma pesquisadora da Universidade Stanford, na Califórnia, pelos direitos de 

publicação da correspondência do escritor. O artigo pintava um quadro favorável à pesquisadora e a 

transformava em símbolo da necessidade de uma legislação mais democrática, condizente com as 

exigências estabelecidas pelo uso da Internet. A reportagem estava em sintonia com os princípios do 

Creative Commons e de outras propostas alternativas ao tradicional, restritivo e cada vez mais insustentável 

copyright, o direito autoral.  

  O Creative Commons busca adaptar o direito autoral a uma situação de fato e irreversível, permitindo 

ao autor decidir o quanto deseja ceder dos seus direitos. Essas iniciativas buscam alternativas a esse direito, 

condenado à morte pela nova economia da informação. Mas, a despeito das boas intenções, elas só se 

propõem a agir no lado mais frágil do direito de propriedade, aquele que diz respeito ao trabalho 

intelectual individual e, sobretudo, ao trabalho intelectual circunscrito às artes e à cultura. Nenhuma 

empresa abrirá mão de suas patentes científicas ou industriais em nome da visibilidade, do bem comum ou 

do direito à informação.  

 

Bernardo Carvalho. Em defesa da obra. Internet: <www.observatoriodaimprensa.com.br> (com adaptações). 

 

 

Tendo o texto acima e os textos da prova de Conhecimentos Básicos apenas como referência inicial, redija um texto dissertativo a 

respeito de direitos autorais. 

 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 

• remuneração e subsistência do autor, profissional e trabalhador; [valor: 4,50 pontos] 

• democratização e popularização da informação, da arte e da cultura. [valor: 5,00 pontos] 

 

 

  



   CESPE/UnB – INPI 
 

 

    
Página 11
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