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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Uma economia fechada é descrita pelas seguintes equações: C = C
0
 + 0,85YD;

I = 300; G = 500; T = 150, em que C é a função consumo; C
0
 = 400 é o

consumo autônomo; o coeficiente 0,85 representa a propensão marginal ao

consumo; YD é a renda disponível; I é o investimento autônomo; G são os

gastos autônomos do governo; e T é a tributação. Com base nessas

informações, assinale a opção correta.

A O produto de equilíbrio dessa economia é igual a 7.150 unidades

monetárias.

B Uma expansão dos gastos do governo em uma unidade monetária trará

como efeito a expansão do produto em magnitude inferior a uma unidade

monetária, o que demonstra a ineficiência dos gastos do governo.

C O multiplicador dos gastos autônomos é igual ao multiplicador da

tributação, de modo que, se o governo efetuar uma política de expansão

dos gastos financiados por aumento na tributação, o efeito final sobre o

produto de equilíbrio será nulo.

D Se o produto potencial dessa economia for de 9 mil unidades monetárias,

então a economia estará operando acima do produto potencial.

E O multiplicador dos gastos do governo é inferior a 1, sendo, portanto,

inelástico em relação ao produto.

QUESTÃO 22

1 C = C
0
 + cy(Y ! T)

2 T = tyY

3 I = i(r, A) = A ! irr

4  =  ! mrr + Y
M

P

D
1

v
t

5  =  ! mrr + Y (equilíbrio no mercado monetário)
1

v
t

As equações acima descrevem uma economia em que C é o consumo

agregado, cy é a propensão marginal a consumir, Y é a renda, I é o

investimento privado, r é a taxa de juros, ir é a sensibilidade do investimento

à taxa de juros, T é a arrecadação tributária, ty é a alíquota de impostos. Por

sua vez, as equações (4) e (5) representam, respectivamente, a demanda e a

oferta de moeda (ambas em termos reais), sendo mr a sensibilidade da

demanda por moeda, vt a velocidade de circulação da moeda e sy a propensão

marginal a poupar. Em relação ao modelo acima, assinale a opção correta.

A O incremento na velocidade de circulação da moeda provoca um

deslocamento paralelo da curva LM (taxa de juros no eixo vertical e

produto no eixo horizontal).

B O aumento na sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de

juros faz que a curva LM fique menos inclinada (taxa de juros no eixo

vertical e produto no eixo horizontal).

C O aumento na sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de

juros provoca um deslocamento paralelo da curva LM (taxa de juros no

eixo vertical e produto no eixo horizontal).

D Um aumento do multiplicador de para   provocado

pelo aumento da propensão marginal a consumir gera um deslocamento

paralelo da curva IS (taxa de juros no eixo vertical e produto no eixo

horizontal).

E Uma redução na sensibilidade do investimento à taxa de juros se traduz

em uma curva IS menos inclinada (taxa de juros no eixo vertical e

produto no eixo horizontal).

QUESTÃO 23

Keynes, na Teoria Geral do Juro, do Emprego e da
Moeda, mensura o produto nacional em termos de
unidades de salários, isto é, ele usa a variável PY/w, em
que Y representa o produto nacional, P é o nível de preços
e w denota o salário nominal. Nesse sentido, assinale a
opção correspondente à unidade de mensuração dessa
variável.

A os bens

B o tempo

C o salário real

D o produto real

E os trabalhadores
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QUESTÃO 24

Considerando o modelo IS/LM para uma pequena economia aberta,

com mobilidade perfeita de capitais, e que a taxa de juros i seja

igual à taxa de juros internacional i*, assinale a opção correta.

A No modelo considerado, a inclinação da curva IS — no eixo

das abcissas representa-se o produto e a taxa de juros, no eixo

das ordenadas — é menos acentuada do que em uma economia

fechada.

B A curva LM, no modelo IS/LM com câmbio fixo e perfeita

mobilidade de capitais, tem a função de determinar,

simplesmente, a quantidade de moeda em circulação.

C A política fiscal é neutra em relação ao produto.

D Por meio da curva LM é possível determinar, por si só, o

produto.

E Por meio da curva IS é possível determinar a taxa de câmbio

de equilíbrio.

QUESTÃO 25

Considerando o modelo IS/LM para uma economia fechada com

Y = C + I + G, em que Y é o produto, C é o consumo agregado, I é

o investimento agregado e G são os gastos do governo, assinale a

opção correta.

A Um aumento exógeno da demanda por moeda (devido ao nível

de renda e à taxa de juros, que é fixada pelo banco central

local) — em razão, por exemplo, de mudanças nas preferências

dos agentes — não possui efeito sobre o nível de produto de

equilíbrio.

B Se o governo aumentar de forma exógena os seus gastos,

considerando-se que o banco central local fixa a taxa de juros

da economia, o aumento do produto de equilíbrio será superior

ao aumento que ocorreria no modelo em que o banco central

local fixa a quantidade de moeda em circulação.

C Se o banco central local fixar a taxa de juros da economia, a

curva LM será horizontal — produto representado no eixo das

abscissas e taxa de juros, no eixo das ordenadas — e, nesse

caso, a economia estará operando em armadilha de liquidez.

D Se o Banco Central fixa a taxa de juros da economia, então a

curva LM é vertical (produto no eixo das abscissas e taxa de

juros no eixo das ordenadas).

E Caso a economia esteja operando em condições de armadilha

de liquidez, a política monetária é a única política eficaz para

aumentar o produto.

QUESTÃO 26

Em relação às contas nacionais, assinale a opção correta.

A A soma dos gastos em bens e serviços finais produzidos

internamente é igual à soma das remunerações dos fatores de

produção.

B Considere que um bem produzido em 2011 tenha sido vendido

em 2012. Nesse caso, é correto afirmar que esse bem contribui

para o PIB de 2012, mas não para o PIB de 2011.

C Em uma economia aberta, o produto nacional bruto (PNB) é

determinado pelos gastos em produtos domésticos efetuados

por residentes e não residentes do país.

D Se um bem produzido em 2011 foi vendido em 2012, então

esse bem será contabilizado como investimento nas contas

nacionais.

E A variação do produto interno bruto (PIB) real será sempre

igual ou inferior à sua variação nominal.

QUESTÃO 27

função de produção com retornos marginais decrescentes:

Y = F(K, N), em que: , ,

, , FKN 
=

 
FKK > 0;

oferta de trabalho: 

demanda de trabalho: 

função consumo: C = c(Yd), 0 < c' < 1;

função investimento: I = I(r), I' > 0;

gastos do governo: ;

equilíbrio monetário: .

As equações acima descrevem uma economia, em que Y é o

produto, K é o estoque de capital, N é a quantidade de trabalho, w

é o salário nominal; p é o nível de preços, C é o consumo, Yd é a

renda disponível, r é a taxa de juros, G são os gastos do governo, M

é a quantidade de moeda; mr e mY são as derivadas parciais com

relação à taxa de juros nominal e com relação ao produto,

respectivamente. Com base nessas informações, assinale a opção

correta.

A O modelo em análise possui uma função de produção, uma

função oferta de trabalho e uma demanda de trabalho. Essas

três equações, por si só, e de forma independente, permitem a

determinação do nível de produto de equilíbrio da economia.

B Nesse modelo, a curva de oferta agregada é completamente

horizontal.

C Uma redução da taxa de juros provoca elevação do produto de

equilíbrio.

D Nesse modelo, não vale a chamada Teoria Quantitativa da

Moeda.

E Em virtude da equação que descreve a oferta de trabalho —

2.º Postulado Clássico —, o modelo em questão é corretamente

definido como Keynesiano.
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QUESTÃO 28

Em relação à macroeconomia, assinale a opção correta.

A Se o banco central local fixa a taxa básica de juros da economia, então
a elevação das reservas internacionais gera uma expansão definitiva da
base monetária.

B A chamada dicotomia clássica estabelece que variáveis reais são
determinadas por variáveis reais, e variáveis nominais são determinadas
por variáveis nominais.

C A Teoria Quantitativa da Moeda estabelece que aumento da quantidade
de moeda em circulação gera aumento do produto de equilíbrio da
economia.

D Um país que possui superávit em transações correntes possui poupança
externa positiva.

E Um país que possui superávit em transações correntes necessariamente
acumula reservas internacionais.

QUESTÃO 29

Assinale a opção correta, no que se refere à economia monetária.

A Quando maior for a velocidade de circulação da moeda, maior será o
multiplicador monetário.

B Os meios de pagamentos são, por definição, iguais à soma do papel
moeda em poder do público mais a reserva bancária.

C Se, em uma economia, as reservas bancárias forem iguais aos depósitos
à vista, então o multiplicador monetário será igual a 1.

D No Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), por ser um banco, é capaz de criar moeda. Para tanto, basta
que a instituição realize uma operação de empréstimo.

E Se o banco central local reduzir o compulsório sobre depósitos à vista
dos bancos comerciais, então haverá elevação dos meios de pagamentos
da economia.

QUESTÃO 30

A respeito das transações normais efetuadas em uma economia e da
economia monetária, assinale a opção correta.

A Se um agente econômico transfere recursos de sua conta corrente para
a sua poupança, haverá, nesse caso, destruição de meios de pagamento.

B Déficits do Tesouro Nacional financiados por empréstimos do Banco
Central geram, como consequência, contração da base monetária.

C Elevação da taxa de juros gera, como consequência, aumento da
demanda por moeda, pois os agentes, ceteris paribus, irão aumentar o
volume de investimentos efetuados nos bancos.

D Se um banco comercial adquire de outro banco comercial títulos da
dívida pública emitidos pelo Tesouro Nacional, haverá, nesse caso,
variação dos meios de pagamento.

E Se um banco comercial adquire imóvel de uma construtora para
constituição de agência bancária, haverá, nesse caso, destruição de
meios de pagamento.

QUESTÃO 31

Em relação à teoria microeconômica, assinale a opção correta.

A Se a elasticidade-preço da demanda por um bem for igual a !0,5, então
esse bem será elástico.

B Se a elasticidade-renda da demanda de um bem é igual a 0,5, então esse
bem será um bem inferior.

C Se um aumento no preço de um bem gera como resultado o aumento da
quantidade demandada por outro bem, então esse outro bem é
denominado bem de Giffen.

D Se a elasticidade cruzada entre dois bens for positiva, então esses bens
são bens complementares.

E Se um aumento de renda gera, como resultado, a redução da quantidade
demandada de um bem, então esse bem é denominado bem de Giffen.

QUESTÃO 32

A figura acima ilustra o diagrama IS/LM, em que (YE, rE)

representa o ponto de equilíbrio IS/LM do modelo descrito

pelas seguintes equações:

Y = C + I + G;

C = c(Y ! T), 0 < c' < 1;

I = I(r), I' < 0;

;

.

Em relação à situação correspondente ao ponto (YE, r1
),

assinale a opção correta.

A Em (YE, r1
) existe excesso de demanda de moeda e

excesso de demanda por produto.

B Existe uma única restrição operando nesse modelo,

dada por: C + S = YD, em que C é o consumo

agregado, S é a poupança agregada e YD é a renda

disponível.

C O modelo acima não é consistente com a Lei de

Walras.

D Em (YE, r1
) existe excesso de oferta de moeda.

E Em (YE, r1
) existe excesso de oferta de produto.
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QUESTÃO 33

A respeito das equações de oferta Q = 100 + 5P e de demanda

Q = 500 ! 15P, assinale a opção correta.

A O preço de equilíbrio é igual a 5 unidades monetárias.

B A quantidade de equilíbrio é igual a 100 unidades.

C No ponto de equilíbrio (P*, Q*), a demanda será elástica em

relação ao preço.

D A demanda será inelástica em relação ao preço no ponto de

equilíbrio (P*, Q*).

E O preço de equilíbrio é igual a 15 unidades monetárias.

QUESTÃO 34

Um indivíduo trabalha 10 horas por dia na produção de peixe, de

coco ou uma combinação das duas atividades. Se Lp horas forem

dedicadas à produção de peixe, o resultado será uma produção de

10 Lp quilos de peixe. Por outro lado, se forem dedicadas Lc horas

na produção de coco, o resultado será 20 Lc quilos de coco.

Considerando o exposto, assinale a opção correta.

A Um ponto na curva de possibilidade de produção (CPP) em

que dois bens são produzidos é mais eficiente que um ponto na

CPP em que um só bem esteja sendo produzido.

B A produção máxima desse indivíduo é de 100 quilos de peixe

ou 50 quilos de coco.

C A inclinação da curva de possibilidade de produção (CPP) é

igual a 2 em módulo — considerando a produção de coco no

eixo horizontal e de peixe, no eixo vertical.

D Se o indivíduo estiver produzindo 50 unidades de peixe e

25 unidades de coco, então a economia estará operando em

uma situação Pareto eficiente.

E O custo de oportunidade de coco em termos de peixe é igual a

2, isto é, se o indivíduo aumentar a produção de coco em um

quilo, deverá reduzir a produção de peixe em 2 quilos.

QUESTÃO 35

Acerca da teoria do consumidor, assinale a opção correta.

A Se o indivíduo possui preferências do tipo lexicográficas, então

a sua função utilidade será, necessariamente, contínua.

B A taxa marginal de substituição de utilidades homotéticas

depende apenas da razão entre os bens. Por essa razão, uma

função utilidade do tipo Cobb-Douglas não é homotética.

C As inclinações de curvas de indiferenças nunca são positivas.

D Se os bens, x
1
 e x

2
, forem bens perfeitamente complementares,

então, considerando x
2
 no eixo vertical e x

1
 no horizontal, é

correto afirmar que as inclinações das curvas de indiferença

serão iguais a !1.

E De acordo com o axioma fraco da preferência revelada, se o

consumidor prefere a cesta (x
1
, x

1
) à cesta (y

1
, y

2
), então ele só

irá escolher a cesta (y
1
, y

2
) se ele não mais puder comprar a

cesta (x
1
, x

1
).

QUESTÃO 36

Acerca do Estado e das funções econômicas governamentais,

assinale a opção correta.

A Na função alocativa, o objetivo do governo é corrigir vários

tipos de falhas de mercado, por exemplo, o poder do

monopólio.

B A função distributiva consiste em o governo reduzir a renda de

certas classes sociais e transferi-la para outras.

C Economia de escala indica que o aumento da produção de

determinado bem por uma firma implica o aumento do custo

médio por produto.

D A função do governo que procura atingir e manter níveis

satisfatórios de crescimento econômico e de emprego é a

denominada equitativa.

E As funções de governo são classificadas em alocativas,

equitativas e distributivas.

QUESTÃO 37

Em relação ao Estado regulador, assinale a opção correta.

A Como instrumento, o Estado regulador apresenta a formulação

de regras, e o estilo de política é o discricionário.

B A responsabilização e a cultura política no Estado regulador

ocorrem de forma direta e corporativista.

C A tributação é um dos instrumentos utilizados pelo Estado

regulador.

D O modelo de agência reguladora implantado no Brasil segue o

modelo norte-americano: ele cria uma burocracia estatal com

o objetivo de regular e auxiliar na formulação de políticas

públicas de setores estratégicos.

E O Estado regulador apresenta diversas funções, entre as quais

é correto citar a redistribuição e a estabilização

macroeconômica.
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QUESTÃO 38

Assinale a opção correta, no que concerne à avaliação das políticas

econômicas.

A A expressão “política monetária” não corresponde à atuação do

Banco Central para definir as condições de liquidez da

economia.

B Entre os tipos de moeda, o papel-moeda corresponde às notas

de papel emitidas pelo governo que não possuem lastro em

nenhuma mercadoria.

C As operações passivas realizadas pelos bancos correspondem

às aplicações feitas com recursos captados junto ao público.

D Quando o Banco Central realiza uma operação de compra de

títulos, espera-se um aumento da oferta de moeda na economia.

E Segundo argumento do modelo keynesiano, uma política fiscal

expansionista gera expansão, mais que proporcional, na

demanda do produto, se existir capacidade ociosa.

QUESTÃO 39

A respeito do setor público, assinale opção correta.

A A administração do setor público pode ser dividida entre direta

e indireta. A administração direta é composta por entidades

com personalidade jurídica própria, como autarquias e

fundações.

B No setor público, o objetivo das agências reguladoras é

regulamentar a prestação dos serviços públicos e a cobrança

das tarifas por esses serviços. A gestão qualidade desses

serviços, que não é objeto das agências reguladoras, fica a

cargo dos serviços de proteção ao consumidor.

C A administração pública não deve se preocupar com a

satisfação das necessidades coletivas variadas, somente deve

atender aos interesses do partido político que está no governo.

D A administração indireta é representada pelas empresas

públicas e sociedades de economia mista; elas são criadas para

realizar atividades de governo de forma descentralizada.

E Os princípios constitucionais seguidos pela administração

pública são: legalidade, impessoalidade, moralidade e

publicidade. A não inclusão da eficiência entre esses princípios

decorre da necessidade de se realizar ações governamentais

muitas vezes morosas, não produtivas e até com prejuízos

financeiros.

QUESTÃO 40

No que diz respeito à dívida pública, à necessidade de

financiamento do setor público (NFSP) e ao resultado primário,

assinale a opção correta.

A O déficit público pode ser apurado por dois tipos de regimes:

o de competência e o de caixa.

B A carga tributária bruta é a diferença entre as transferências

governamentais e a carga tributária líquida.

C O conceito de NFSP adotado pelo Fundo Monetário

Internacional (FMI) envolve os governos regionais e o governo

central, mas exclui as empresas estatais.

D Uma das duas formas de se medir a NFSP é segundo o

conceito operacional, que se caracteriza por englobar qualquer

demanda de recursos pelo setor público.

E Déficit primário corresponde à NFSP medida pelo conceito

nominal e deduzidas as receitas e despesas financeiras.

QUESTÃO 41

No que diz respeito ao déficit público a partir do ano 1980, assinale

a opção correta.

A O Plano Real não tinha como pressuposto inicial o ajuste

fiscal; sua única preocupação era a criação de uma nova

unidade monetária.

B Após o Plano Real, o país experimentou um ciclo de melhora

do resultado fiscal, evitando ataque especulativo que fizesse o

país recorrer ao FMI, no período de 1994 até 1999.

C O acordo com o FMI, renovado sucessivamente até 2005,

viabilizou um ajuste macroeconômico fundado nas metas de

inflação, desconsiderando a necessidade de ajuste fiscal.

D A preocupação federal com as finanças públicas teve lugar já

em 1980, quando o governo reconheceu as dificuldades de

controle do endividamento subnacional, que era então

conduzido apenas pelo Senado Federal, por mandamento

constitucional.

E A separação do Banco do Brasil S.A. do Banco Central do

Brasil foi necessária para se evitar o congelamento da conta

movimento entre essas duas instituições e a absorção das

operações fiscais do orçamento monetário pelo orçamento

geral da União.

QUESTÃO 42

Assinale a opção correta, no que se refere a inflação e crescimento.

A Expectativas racionais implicam que a racionalidade dos

agentes econômicos é capaz de prever, com quase certeza, a

inflação esperada para o próximo período.

B A taxa de desemprego efetivo é aquela obtida quando a

economia atinge o nível de produto potencial.

C Se a taxa de desemprego for superior à taxa natural de

desemprego, existem fatores de produção não empregados,

excesso de demanda e pressão por aumento nos preços.

D Expectativa adaptativa diz que a inflação esperada para o

próximo período é a média da inflação observada nos últimos

períodos.

E A curva de Phillips, segundo a qual existe uma relação inversa

entre taxa de inflação e taxa de emprego, permite avaliar a

relação entre crescimento e inflação.

QUESTÃO 43

A respeito dos aspectos relativos à economia brasileira pós-

estabilização, assinale a opção correta.

A A combinação da melhora dos indicadores fiscais e a melhora

de indicadores externos levaram à queda contínua do risco país

e à valorização cambial ao longo de todo governo Lula.

B O Plano Real, ao contrário do Plano Cruzado, partiu do

diagnóstico de que a inflação brasileira possuía um forte

caráter inercial.

C O Plano Real classificou o combate à inflação em três fases:

ajuste fiscal, indexação completa da economia e redistribuição

de renda.

D O reflexo imediato do Plano Real foi a rápida queda na taxa de

inflação, que caiu imediatamente para zero, havendo até

deflação, e mostrou a eficácia do congelamento dos preços.

E Um aspecto importante do desempenho fiscal do governo Lula

foi a piora do perfil da dívida pública, devido ao excessivo

gasto com transferências governamentais para as populações

carentes.
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QUESTÃO 44

Assinale a opção correta, no tocante à economia brasileira a partir

da aceleração dos processos de industrialização e urbanização.

A A visão estruturalista de inflação não estava associada ao

processo de substituição de importações.

B Os incentivos para a criação dos setores de consumo durável

e de capital não integraram o Plano de Metas de Juscelino

Kubitschek.

C A década de 30 do século passado corresponde ao período em

que houve forte retração do setor industrial brasileiro, devido

ao que ficou conhecido como industrialização por substituição

de importações.

D A lógica do Plano de Metas de Juscelino Kubitschek supera o

processo de substituição de importações, pois procurou

promover a montagem de uma estrutura industrial integrada.

E A tendência ao desequilíbrio externo não se constituiu em uma

dificuldade para implementação do processo de substituição

das importações.

QUESTÃO 45

Com relação aos planos de desenvolvimento editados a partir da

segunda metade do século XX, assinale a opção correta.

A O Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) era uma

alternativa à dicotomia de ajustamento ou financiamento,

centrando-se como estratégia de financiamento e que

promoveu uma estrutura de oferta de longo prazo.

B A partir das principais reformas instituídas pelo PAEG, foi

possível resolver alguns problemas institucionais identificados,

como a inflação, a lei do inquilinato e a desordem tributária.

C Em 1979, Delfin Neto assumiu o Ministério da Economia com

um discurso desenvolvimentista mas não adotou medidas para

o controle das taxas de juros nem para a expansão do crédito

para a agricultura.

D As principais reformas instituídas pelo Plano de Metas (1956-

1960) foram as reformas tributária, monetária e da política

externa.

E O II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) baseou-se nos

estudos do grupo BNDE-Cepal e sua visão de que existia uma

demanda reprimida por bens de consumo duráveis; esse setor

produtivo poderia se transformar em uma fonte de crescimento

devido aos efeitos interindustriais que geraria sobre a demanda

de bens intermediários.

QUESTÃO 46

Assinale a opção correta a respeito dos planos de estabilização
editados a partir da década de 80 do século XX.

A O Plano Bresser adotou medidas como o gatilho salarial,
congelamento de preços, substituiu as ORTNs pelas OTNs, e
outras medidas para recuperar a economia brasileira.

B No Plano Collor, o confisco da liquidez buscou retomar a
capacidade de fazer política monetária ativa, congelando o
estoque de moeda. Seu impacto foi a desestruturação do
sistema produtivo, a semiparalisia da produção, demissões,
férias coletivas, redução de salários e outros impactos.

C O cruzadinho, um tímido pacote fiscal que tentava desaquecer
o consumo, definiu regras de conversão de preços e salários
para evitar efeitos redistributivos, promoveu um choque neutro
e utilizou medidas como o gatilho salarial e o congelamento de
preços.

D O Plano Cruzado adotou a chamada política do feijão com
arroz, dado que não desejava fazer nenhuma mágica implícita
nos choques heterodoxos.

E O Plano Verão foi um pacto fiscal criado para desaquecer o
consumo pela imposição de empréstimos compulsórios sobre
a gasolina, sobre os automóveis e sobre as passagens
internacionais.

QUESTÃO 47

Acerca dos indicadores do desenvolvimento econômico e social
brasileiro, assinale a opção correta.

A O índice de Gini, a taxa de desocupação, o rendimento
domiciliar per capita e o consumo de energia per capita
possibilitam acompanhar a dimensão social do Brasil, em
particular os aspectos de trabalho e rendimento.

B O índice de Gini varia de 0 a 1, sendo que o nível nulo
representa a situação de desigualdade máxima.

C Na dimensão social, o indicador que mostra a evolução das
mulheres em trabalhos formais apresenta expressivo
crescimento, saindo de 40% em 1992 para 80% em 2009.

D A taxa média geométrica de crescimento anual da população
brasileira observada, indica que essa taxa vem decrescendo
desde 1950.

E Entre os indicadores que acompanham a dimensão social
brasileira pode-se citar a taxa de crescimento da população, a
taxa de fecundidade e a taxa de investimento.

QUESTÃO 48

Com relação às desigualdades de renda e de riqueza, assinale a
opção correta.

A Não obstante o efeito benéfico da redução do imposto
inflacionário durante a implantação do Plano Real, até o final
dos governos de FHC não se observou queda na pobreza.

B A meta do milênio da ONU é reduzir a pobreza em 50% no
período de 1990 a 2015. Logo, considerando a métrica da
ONU, o Brasil fez 25 anos em 8.

C Nos governos Lula, apesar dos programas sociais implantados,
não se observou redução acentuada no nível de pobreza
brasileiro.

D A pesquisa nacional de amostras a domicílio (PNAD) mostra
que a renda per capita média brasileira manteve-se estável, em
termos reais.

E No período que vai do final do governo Itamar Franco até os
governos FHC e Lula, não se observou transformação positiva
na desigualdade de renda no Brasil.

 – 12 –



||TJRO12_009_15N560115|| CESPE/UnB – TJRO

QUESTÃO 49

Assinale a opção correta, acerca do perfil demográfico brasileiro.

A Considerando a decomposição da população jovem em três

grupos — de 0 a 4, de 5 a 9 e de 10 a 14 anos de idade —, é

correto afirmar que o incremento é mais expressivo nos dois

primeiros grupos.

B O envelhecimento da população, representado pelo aumento da

proporção de pessoas com 65 anos de idade ou mais, é uma

característica marcante da transição da estrutura etária no

Brasil.

C A expressão migração de reposição é utilizada para tratar

migrantes que cumprem requisitos estabelecidos pelos países

de destino. Essa seletividade migratória tem o objetivo de

controlar os fluxos migratórios.

D O crescimento da taxa de fecundidade no Brasil teve impacto,

não só no aumento do crescimento da população, mas também

na estrutura etária.

E O incremento no número absoluto de jovens no Brasil vem

aumentando, com variações positivas que são bastante

significativas nas previsões até 2050.

QUESTÃO 50

Acerca da estrutura tributária brasileira, assinale a opção correta.

A Os tributos indiretos sobre bens e serviços, de competência

federal, incluem o IPI (Imposto Sobre Produtos

Industrializados), COFINS (Contribuição para Financiamento

da Seguridade Social) e o ISS (Imposto sobre Serviços).

B O único tributo incidente sobre o lucro das empresas é a

contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL).

C A base de incidência do IPI é a importação, produção e

comercialização de produtos industrializados.

D A prestação de serviços de qualquer natureza, não

compreendidos na base do ICMS, definidos em lei

complementar, representa a base de incidência do ISS.

E Apesar de o Sistema Tributário Nacional não ser instituído

pela Constituição da República, ele estabelece que a União, os

estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir

tributos.

QUESTÃO 51

No tocante ao mercado de trabalho, assinale a opção correta.

A Desemprego friccional é o desemprego decorrente das fricções

ocorridas no mercado financeiro. Nesse sentido, avalia-se o

desemprego decorrente dos efeitos de crises financeiras

internacionais sobre a economia brasileira.

B O hiato do produto é medido pela diferença entre o PIB

potencial e o PIB efetivo, sendo este último definido como

aquele que poderia ser alcançado e sustentado com o uso

eficiente e pleno dos fatores de produção.

C Se o hiato do produto aumenta, espera-se que alguns dos

fatores produtivos estejam acima de sua capacidade de

utilização, isto é, que todos os fatores estão, pelo menos, a

pleno emprego.

D A taxa de participação da força de trabalho é representada pela

razão entre a população economicamente ativa (PEA) e a

população em idade ativa (PIA).

E A denominada Lei de Okun corresponde à relação entre a taxa

de desemprego e a inflação: maior inflação implica em menor

desemprego.

QUESTÃO 52

Assinale a opção correta, a respeito da estrutura orçamentária
brasileira.

A A universalidade não integra os princípios orçamentários,
como é o caso da unidade ou totalidade.

B A receita orçamentária é composta das três seguintes etapas:
previsão, arrecadação e recolhimento. O recolhimento consiste
na transferência dos valores arrecadados à conta específica do
Tesouro Nacional.

C A única finalidade do Sistema de Planejamento e de
Orçamento Federal do Brasil é promover a articulação com os
estados, o Distrito Federal e os municípios, quanto à
compatibilização de normas e tarefas afins.

D As competências das unidades orçamentárias incluem
apresentar a programação orçamentária da despesa global, sem
a divisão por programa, ação e subtítulo.

E Os princípios orçamentários visam estabelecer regras básicas,
a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência aos
processos de elaboração, execução e controle do orçamento
público.

QUESTÃO 53

Acerca da previdência social e suas perspectivas, assinale a opção
correta.

A A Constituição Federal de 1988 dividiu o sistema de
previdência social em duas vertentes: uma obrigatória, com
base na repartição simples e outra, facultativa capitalizada com
base na constituição de reservas.

B Os regimes de previdência básico e complementar atuam de
forma harmônica e integrada. O regime básico é compulsório,
enquanto o complementar tem a função de garantir um valor
mínimo de benefício para toda população trabalhadora.

C A renda transferida pela Previdência Social não pode ser
considerada como substituto da renda do trabalhador
contribuinte, mesmo quando perde a capacidade de trabalhar
por motivo de doença.

D A Previdência Social, um seguro social para as pessoas que
contribuem, corresponde a uma instituição privada que
concede os direitos aos seus segurados.

E A missão da previdência é proteger o trabalhador e sua família,
por intermédio de um sistema privado de política
previdenciária sustentável.

QUESTÃO 54

Assinale a opção correta, a respeito das relações comerciais e
financeiras do Brasil com outros países.

A Apesar da importância da China no comércio internacional, o
Brasil ainda não conseguiu ter aquele país como um importante
destino de suas exportações.

B A Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC)
tem o objetivo de estabelecer o livre comércio entre os países
da América Latina, por intermédio de um acordo de eliminação
de barreiras comerciais firmado em 1988.

C A Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) foi
um acordo firmado em 1960, mas sofreu os obstáculos do
desenvolvimento da maior parte dos países latino americanos.

D Sob a ALADI, firmou-se um acordo de eliminação de barreiras
comerciais e de criação de uma tarifa externa comum entre o
Brasil e a Argentina.

E Uma mudança importante nas relações comerciais brasileiras
com outros países foi a criação do MERCOSUL. Entretanto,
esse acordo não dinamizou as relações comerciais entre Brasil
e Argentina.
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QUESTÃO 55

Acerca do MERCOSUL, assinale a opção correta.

A Um grave problema no MERCOSUL é a coordenação das

políticas econômicas e as dificuldades que medidas unilaterais

causam sobre os demais países, motivo que prejudicou o

relacionamento bilateral entre Brasil e Argentina.

B O Conselho do MERCOSUL, como no caso europeu, é um

órgão supranacional capaz de definir as políticas dos países

membros.

C As metas para formação do MERCOSUL foram estabelecidas

no Tratado de Assunção, em 1991, do qual participaram Brasil,

Argentina Paraguai e Uruguai.

D Uma das fases de implantação do MERCOSUL, a que

corresponde ao período desde o Cronograma de Las Leñas até

a Reunião de Colônia, é caracterizada pela preocupação

técnica para implantar as diretrizes do referido cronograma.

E Para maior rapidez nas aprovações das normas que

implementam o processo de integração, as instituições que

permitem o funcionamento do MERCOSUL criaram a

Comissão Parlamentar Conjunta.

QUESTÃO 56

Como condição para participação de fornecedor no procedimento

licitatório na modalidade pregão, será exigido(a) 

A aquisição prévia do edital pelos licitantes.

B pagamento de taxas e emolumentos referentes ao montante que

será gasto com a elaboração de parecer técnico sobre a

proposta apresentada.

C realização de inscrição prévia no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores (SICAF), que consiste no meio

utilizado para apresentação de documentos na fase de

habilitação.

D apresentação de proposta cujo prazo de validade seja de

sessenta dias.

E garantia de proposta.

QUESTÃO 57

Com base na Lei de Licitações e Contratos e considerando que a

prestação de garantia no contrato administrativo visa proporcionar

segurança à administração no que se refere ao cumprimento das

obrigações contratuais pelo contratado, assinale a opção correta.

A A fiança bancária não constitui modalidade de garantia a ser

prestada pelo contratado.

B O percentual da garantia a ser prestada pelo contratado poderá

atingir 15% do valor do contrato, caso o contrato seja de obras,

serviços e fornecimentos de grande vulto que envolvam alta

complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis.

C A caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública é uma

modalidade de garantia.

D A critério da autoridade competente, poderá ser exigida

prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e

compras, a qual deverá ser estabelecida no momento da

assinatura do contrato.

E Cabe à administração pública estabelecer a modalidade de

garantia a ser prestada pelo contratado.

QUESTÃO 58

De acordo com a Lei de Licitações e Contratos, 

A execução direta refere-se à realização de serviço por terceiros

sob o regime de empreitada.

B tarefa compreende o ajuste de mão de obra para a realização de

pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento

de materiais.

C empreitada por preço unitário compreende a execução de obra

ou de serviço por preço certo e total.

D empreitada integral compreende a execução de obra ou de

serviço por preço certo de unidades determinadas.

E empreitada por preço global compreende a execução de todas

as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob a

inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao

contratante em condições de entrada em operação.

QUESTÃO 59

Com relação ao recebimento do objeto contratado em licitações

públicas promovidas pela administração federal, assinale a opção

correta.

A Tratando-se de contrato de compras ou de locação de

equipamentos, o objeto poderá ser recebido provisoriamente,

após a verificação da qualidade e da quantidade do material,

bem como após a consequente aceitação.

B Tratando-se de aquisição de equipamentos de grande vulto, o

recebimento deverá ser feito mediante termo circunstanciado.

C Tratando-se de contrato de obras e serviços, o objeto poderá

ser recebido definitivamente pelo responsável por seu

acompanhamento e fiscalização, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em até quinze dias,

contados da comunicação escrita do contratado.

D Tratando-se de contrato de obras e serviços, o objeto poderá

ser recebido provisoriamente por servidor ou comissão

designada pela autoridade competente, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo

de observação ou após a realização de vistoria que comprove

a adequação do objeto aos termos contratuais.

E O recebimento definitivo do objeto contratado por parte da

administração exclui a responsabilidade civil do contratado

quanto à solidez e segurança da obra ou do serviço realizado.

QUESTÃO 60

Com relação às compras da administração pública, assinale a opção

correta à luz da Lei de Licitações e Contratos. 

A O prazo de validade da ata de registro de preços poderá ser

superior a um ano.

B A existência de preços registrados obriga a administração

pública a firmar as contratações que deles poderão advir.

C A relação de todas as compras feitas pela administração

pública direta ou indireta deve ser publicada, mensalmente, em

órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo

acesso público.

D Em caso de força maior ou caso fortuito, as compras da

administração poderão ser feitas sem a caracterização de seu

objeto e sem a indicação dos recursos orçamentários para seu

pagamento.

E O princípio da padronização não se aplica à realização de

compras.
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