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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito dos conceitos fundamentais de microeconomia, julgue os

itens a seguir.

51 Em uma economia descentralizada, todos enfrentam trade-offs

em suas escolhas, pois, no momento de tomar as decisões,

os agentes econômicos ponderam vantagens e desvantagens

e escolhem a alternativa que maximiza o desempenho ótimo do

sistema econômico.

52 A alocação de recursos de um programa social que, ao ser

ampliado, tenha atingido o nível ótimo de Pareto acarreta piora

na utilidade de outros agentes econômicos.

53 Situação hipotética: Um funcionário que atua como gerente

na filial de determinada organização comercial foi convidado

a ocupar um cargo na diretoria dessa organização. Para tanto,

ele teria de se mudar da pacata cidade onde a filial está

localizada para a capital do estado, onde fica a sede da

organização. Mesmo ciente de que essa transferência

demandaria um processo de adaptação às condições de

deslocamento e de segurança típicas de uma metrópole, bem

como implicaria maiores custos de moradia, o funcionário

aceitou o convite. Assertiva: Nesse caso, o custo de

oportunidade do funcionário foi ampliado, uma vez que teve

de se mudar de uma cidade pacata para uma metrópole.

54 A economia é a ciência social na qual se estuda como os

indivíduos tomam decisões sob a hipótese de que os recursos,

se produzidos e distribuídos com eficiência, serão suficientes

para suprir todas as necessidades da coletividade.

Considere o seguinte modelo de demanda e oferta de determinado

bem:

Qd = x – P

Qs = !y + P

sendo Qd a quantidade demandada, Qs a quantidade ofertada, P

o preço do bem, e x e y constantes positivas, julgue os itens

subsequentes.

55 Existe uma relação diretamente proporcional entre o preço

desse bem e a quantidade demandada.

56 Se x + y = 4, o preço de equilíbrio será igual a 2.

57 A quantidade demandada de equilíbrio será igual a zero

se y = x.

58 Se, em um momento t1, x aumentar depois de ter alcançado

o equilíbrio no mercado e a oferta se mantiver inalterada,

ocorrerá, em um momento t2, uma mudança no equilíbrio do

mercado, com diminuição no preço de equilíbrio e aumento nas

quantidades transacionadas.

Em relação à elasticidade-preço de uma demanda, julgue o próximo

item.

59 Uma curva de demanda linear tem elasticidade-preço da

demanda constante para todos os níveis de preço de um

produto.

Julgue os itens que se seguem, relativos à teoria do consumidor.

60 Em um mapa de indiferença de dois bens, a inclinação de uma

curva de indiferença, em cada ponto, é função das utilidades

marginais desses bens, desde que estas existam. 

61 No equilíbrio do consumidor, as curvas de indiferença se

cruzam.

62 Dois indivíduos que, estando no nível ótimo de Pareto, tenham

comprado um pacote de viagem para passar férias em Orlando,

nos Estados Unidos, possuem níveis de utilidade iguais.

63 Se duas cestas de consumo estiverem na mesma curva de

indiferença, a cesta que apresentar menor consumo do bem

mais caro será associada a um menor nível de utilidade.

Acerca de agregados macroeconômicos, das contas nacionais e de

balanço de pagamentos, julgue os itens subsequentes.

64 Quando o consumo aumenta em proporção maior que o

aumento da renda disponível, a propensão marginal a consumir

(PMgC) torna-se maior que 1 (unidade).

65 No sistema de contas nacionais, o produto interno bruto

a preço de mercado é igual à despesa interna bruta.

66 No sistema de contas nacionais, a conta de produção apresenta

o resultado do processo do valor bruto da produção a preços

básicos, obtido pela diferença entre o valor de produção

e o consumo intermediário.

67 A conta denominada serviços do balanço de pagamento

é composta pelo valor líquido das receitas e despesas de

modalidades de serviços, como transporte, viagens

internacionais, seguros, royalties, investimento direto,

investimento em carteira, entre outras.

68 Em uma economia simples, em que o fluxo circular da renda

ocorre somente entre as unidades produtoras e consumidoras,

o produto agregado é diferente da renda agregada, ainda que

toda a renda obtida pelas famílias seja destinada ao consumo.

No que se refere aos conceitos de déficit público e de dívida

pública, julgue o seguinte item.

69 O resultado primário do setor público corresponde ao déficit

nominal deduzido dos juros nominais incidentes sobre a dívida

pública.

A respeito das atribuições governamentais relativas à economia,

julgue os itens a seguir.

70 A política econômica do governo pode influenciar a taxa de

poupança de forma direta, pelo aumento da poupança pública,

e de forma indireta, pelo estímulo da poupança privada.

71 Ao propor uma política econômica, o governo deve atentar

para o fato de que o aumento da taxa de poupança pode

proporcionar um estado estacionário de maior consumo, caso

o produto marginal líquido seja maior que a taxa de

crescimento da economia.
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Com relação a agregados macroeconômicos e a políticas fiscais
e monetárias, julgue os itens subsecutivos.

72 Para se determinar a taxa de juros no mercado monetário em
equilíbrio, é essencial observar o conceito de base monetária,
que corresponde ao somatório do montante de papel moeda em
circulação com o montante dos encaixes bancários.

73 Considerando-se que o nível de renda inicial seja igual
a R$ 275 e o equilíbrio do nível de renda (Y) seja expresso por

Y = , em que há três agentes econômicos,

é correto afirmar que, com base nos dados apresentados
na tabela a seguir, Y seria R$ 25 menor caso não houvesse
o agente governo na economia.

variável/constante valor

propensão marginal a consumir (c) 0,9

consumo autônomo (C
0
) R$ 15

investimento autônomo (I
0
) R$ 10

gastos autônomos do governo (G
0
) R$ 7

tributos (T
0
) R$ 5

Julgue os itens que se seguem, relativos a mercado de trabalho
e comércio exterior.

74 O sistema geral de preferências (SGP) é um acordo
estabelecido pela Câmara de Comércio Internacional (CCI)
para que países desenvolvidos comprem produtos e serviços
de países subdesenvolvidos sem incidência de imposto de
importação.

75 A taxa de atividade é apurada pela relação entre a população
economicamente ativa (PEA), na qual se incluem a população
ocupada e a população desocupada, e a população em idade
ativa (PIA).

76 O MERCOSUL e a União Europeia representam,
respectivamente, o mercado comum e a união econômica,
que são as duas fases da integração econômica.

O defeso é a paralisação das atividades de pesca para
proteger as espécies de peixes durante o seu período de reprodução,
garantir a manutenção de forma sustentável dos estoques pesqueiros
e, consequentemente, manter a atividade e a renda dos pescadores.
Assim, todo pescador profissional que exerce suas atividades
de forma individual ou em regime de economia familiar fica
impedido de pescar durante a época de reprodução das
espécies-alvo de suas pescarias. Nesse período, os pescadores
profissionais recebem seguro-desemprego ou seguro-defeso em
parcelas mensais, na quantia de um salário-mínimo, em número
equivalente ao período de paralisação.

Internet: < www.mpa.gov.br > (com adaptações).

Com referência ao assunto abordado no texto e sua relação com
as funções econômicas governamentais, julgue os itens a seguir.

77 A instituição do defeso é uma ação do governo no âmbito
de sua função alocativa, uma vez que, nessa ação, é
estabelecido o nível de pesca ao longo de determinado período.

78 A ação de pescar no período de defeso e seu impacto sobre
a atividade pesqueira em geral representam uma falha de
mercado classificada como externalidade negativa.

Figura I

Figura II

A partir da comparação entre essas pirâmides etárias, elaboradas

pelo IBGE, julgue o seguinte item.

79 No sistema previdenciário brasileiro, em que se adota o regime

de repartição simples, a mudança da estrutura etária do país

estimada pelo IBGE acarretará pouco impacto nas despesas

públicas com aposentadorias e pensões.

No que se refere às funções do Estado como regulador da atividade

econômica e produtor de bens e serviços, julgue os itens

subsecutivos.

80 A Lei Geral das Telecomunicações é um marco da transição do

Estado da função de produtor para a de regulador do setor

de telefonia.

81 Para incrementar a produção de empregos, a atuação do Estado

como produtor geralmente ocorre em setores intensivos em

trabalho e de prazo mais curto de maturação do investimento.
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Acerca de políticas econômicas e seus conceitos, instrumentos

e efeitos, julgue os itens subsequentes.

82 A correção da tabela do imposto de renda de pessoa física em

razão da inflação, com a atualização das faixas sobre as quais

incide cada alíquota do imposto, representa exemplo de

política fiscal expansionista.

83 O volume de reservas internacionais que o país detém é menos

relevante em um regime de câmbio fixo que em um regime de

câmbio flutuante.

84 A concessão de crédito subsidiado para a indústria por meio do

Programa de Sustentação do Investimento, operado com

repasses do BNDES, representa exemplo de política monetária

expansionista, por ampliar os agregados monetários.

Com relação aos conceitos de contabilidade fiscal, julgue

o próximo item.

85 O Tesouro Nacional aplica a metodologia “abaixo da linha”

para obter o resultado fiscal decorrente das diferentes rubricas

de despesas e receitas dos órgãos do governo.

A propósito da sustentabilidade do endividamento público e das

formas de financiamento dos déficits do governo adotadas pelo

Brasil em sua história econômica, julgue os itens que se seguem.

86 Atualmente, a dívida pública federal interna, contratada para

suprir as necessidades de financiamento do setor público,

é captada por meio da emissão de títulos públicos pelo Banco

Central do Brasil.

87 A presença de superávits primários recorrentes é condição

insuficiente para garantir a sustentabilidade do endividamento

público.

A respeito das relações entre crescimento econômico e inflação,

julgue o próximo item.

88 Na presença de trade-off de curto prazo entre inflação

e desemprego, a eficácia da política monetária de um banco

central sujeito a interferências políticas é reduzida, haja vista

ser o horizonte intertemporal das decisões dos governantes

mais curto e, em geral, vinculado ao ciclo eleitoral.

A respeito dos planos brasileiros de desenvolvimento e de

estabilização, julgue os itens a seguir.

89 Entre as medidas adotadas pelo Plano Cruzado na tentativa de

deter a inflação nos anos 80 do século passado, destacam-se

o congelamento de preços, a desindexação da economia

e a política de gatilho salarial.

90 Criado em 1990, o Plano de Ação Econômica do Governo

(PAEG) contribuiu para a implantação do Plano Real em 1994.

No período de 1980 a 2050, espera-se um crescimento,

de 6,1% para 29,8%, da participação do grupo etário idoso (60 anos

de idade ou mais) no total da população, o que enseja desafios para

o financiamento do nosso sistema previdenciário. Em 1980,

9,2 indivíduos podiam gerar recursos para cada beneficiário

da previdência, ao passo que em 2050 esse número cairá para

apenas 1,9.

Fabio Giambiagi e Paulo Tafner. Demografia: a ameaça invisível.

Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 94 (com adaptações).

Tendo como referência essas informações, julgue os itens

subsecutivos.

91 Se hoje há déficit nas contas da previdência social, a tendência

para 2050 será de superávit, de acordo com a proporção de

indivíduos que potencialmente poderiam gerar recursos para

cada beneficiário da previdência.

92 De acordo com os dados apresentados no texto, é correto

inferir que o topo da pirâmide etária da população do Brasil em

2050 tende a ampliar.

Julgue os itens subsequentes, acerca da estrutura tributária

brasileira.

93 Alguns tributos indiretos cobrados no Brasil são o imposto

sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), de competência

municipal, o imposto sobre circulação de mercadorias

e serviços (ICMS), de competência dos estados, e o imposto

sobre produção industrial (IPI), de competência da União.

94 A grande participação de tributos sobre bens e serviços na

carga tributária brasileira favorece a progressividade do

sistema ao onerar as pessoas de menor poder aquisitivo.

95 Tanto a União quanto os estados e os municípios cobram

imposto sobre propriedade.

No que se refere ao câmbio e ao comportamento das reservas

cambiais brasileiras, julgue o item seguinte.

96 No período de 2003 a 2010, as reservas cambiais aumentaram,

visto que ocorreram sucessivos superávits em conta-corrente

e expressivos investimentos estrangeiros diretos.

A respeito das desigualdades de renda e das políticas econômicas

adotadas pelos últimos governos no Brasil, julgue os itens

subsequentes.

97 O aumento no número de vagas formais no mercado de

trabalho e o aumento do salário mínimo tiveram como

consequências, de 2001 a 2009, aumento da concentração da

renda e elevação do índice de Gini.

98 O Programa Bolsa Família, criado em 2004 para unificar

outros programas federais de transferência de renda, contribuiu

para o aumento da desigualdade entre os mais ricos e os mais

pobres na primeira década do século XXI.

Com respeito à estrutura orçamentária e à evolução do déficit e da

dívida pública brasileira, julgue os itens que se seguem.

99 A evolução da dívida externa líquida negativa no final da

primeira década deste século ajudou a reduzir a dívida total

líquida do setor público, ainda que a dívida interna líquida

tenha crescido.

100 Na primeira metade da década de 80 do século XX, o déficit

fiscal e a estagnação econômica reduziram a relação

dívida pública/produto interno bruto.



||251TCEPA_008_01N962418|| CESPE | CEBRASPE – TCE/PA – Aplicação: 2016

Julgue os itens seguintes, relativos ao orçamento público.

101 De acordo com o princípio da unidade orçamentária, a vigência

do orçamento deverá ser limitada a um exercício financeiro.

102 O processo orçamentário é concluído com a aprovação das

diversas leis orçamentárias que, em seu decorrer, foram

elaboradas.

103 Além de ser um dos instrumentos de gestão mais antigos da

administração pública, o orçamento público é um conceito

estático cujas funções têm permanecido inalteradas desde a sua

criação.

104 Cabe ao governo executar as funções econômicas exercidas

pelo Estado, as quais se dividem em alocativa, distributiva

e estabilizadora.

105 O foco primordial do orçamento tradicional é o detalhamento

da despesa, e não o atendimento às necessidades da sociedade

ou aos objetivos que motivam a elaboração do orçamento.

Com relação ao orçamento público brasileiro, julgue os itens

a seguir.

106 Despesas públicas não computadas na lei de orçamento anual

ou insuficientemente dotadas poderão ser autorizadas por meio

dos denominados créditos adicionais.

107 Entre as finalidades do sistema de planejamento e de

orçamento federal inclui-se a formulação do planejamento

estratégico nacional.

108 Além de executar a elaboração dos projetos de lei de diretrizes

orçamentárias e de lei orçamentária anual, a Secretaria de

Orçamento Federal (SOF) — órgão responsável pela

coordenação do processo orçamentário — realiza atividades

relativas ao cumprimento das metas fiscais delineadas pelo

governo federal.

109 No processo orçamentário, depois de o Congresso Nacional

apreciar o projeto de lei orçamentária, cabe ao presidente da

República aprová-lo ou vetá-lo integralmente. Nesse processo,

vetos parciais não são cabíveis.

110 As classificações orçamentárias da receita recebem

denominações semelhantes às da despesa, para facilitar

o entendimento da origem e a definição do destino dos

recursos. 

A respeito do plano plurianual (PPA), da lei de diretrizes

orçamentárias (LDO) e da lei orçamentária anual (LOA), julgue

os itens que se seguem.

111 O PPA estabelece não só as despesas de capital, mas também

outras despesas delas decorrentes.

112 Alterações na legislação tributária deverão estar dispostas

na LDO.

113 A LOA é composta integralmente por dois orçamentos: o fiscal

e o da seguridade social.

114 As políticas das agências financeiras oficiais de fomento

deverão ser estabelecidas na LDO.

115 Com duração de quatro anos, a vigência do PPA coincidirá

com os quatro anos do mandato do presidente da República

eleito.

Acerca da programação e execução orçamentária e financeira,

julgue os itens subsecutivos.

116 Descentralização financeira corresponde ao repasse, em caráter

emergencial, de recursos da União para os estados, o Distrito

Federal e os municípios.

117 Um objetivo do acompanhamento da execução orçamentária

é monitorar o processo de cumprimento das metas de superávit

primário.

118 Considerando-se a definição dos termos crédito e recurso

no contexto da técnica orçamentária, é correto afirmar que

a execução financeira trata da utilização dos créditos

consignados na LOA.

Para reformar, em 2009, um estádio de futebol situado

em Belém – PA, o governo estadual contratou uma empresa que

estimou o orçamento para a execução das obras em R$ 18 milhões.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

119 Caso os recursos para a execução da reforma tivessem

ultrapassado o orçamento inicial previsto na LOA, poderiam

ter sido abertos créditos suplementares para a conclusão

da obra.

120 Se tivessem sido necessários mais R$ 2 milhões para

a execução da reforma, a abertura de créditos adicionais

dependeria de indicação prévia da fonte de recursos para

suportar essa despesa.

Espaço livre


