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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Determinada firma combina capital (K) e trabalho (L) por

meio da função de produção Q = KαLβ, em que Q representa a

quantidade produzida do bem e α e β são constantes positivas. 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

51 A isoquanta é o lugar geométrico dos pontos em que a taxa

marginal de substituição técnica permanece constante para

vários níveis de produção Q.

52 A taxa marginal de substituição técnica (TMST) entre os

fatores capital e trabalho é dada por TMST(K,L) = !(α/β) (L/K).

53 Se houver retornos constantes de escala na função de

produção, então a produtividade marginal do trabalho será

uma função homogênea de grau zero.

Com relação aos efeitos preço, renda e substituição para os

diferentes tipos de bens, julgue os itens que se seguem.

54 Considere uma função utilidade U(X,Y) pelos bens X e Y dada

por U(X,Y) = X0,5 + Y. Nesse caso, o efeito renda é nulo para o

bem X.

55 O efeito preço dos bens inferiores é negativo, sendo a demanda

por esses bens negativamente inclinada.

Julgue os próximos itens, relativos às curvas de custo de curto e

longo prazos. 

56 Nas economias ou deseconomias de escala, a curva de custo

médio de longo prazo é formada pelos pontos de mínimo das

curvas de custo médio de curto prazo.

57 No curto prazo, a lei dos retornos marginais decrescentes

começa a vigorar a partir do ponto em que o custo marginal

seja igual ao custo variável médio.

Acerca das teorias cardinal e ordinal da utilidade, das curvas de

indiferença e da escolha ótima, julgue os itens seguintes.

58 Considere um consumidor com função utilidade dada por

U(X1, X2) = 2X1 + X2. Nesse caso, a escolha ótima do

consumidor pelo bem X1 se dará no ponto em que a taxa

marginal de substituição for tangente a sua reta orçamentária.

59 De acordo com a teoria ordinal, as funções utilidade U e V

representariam as mesmas preferências se V = 4U3 + 10.

Com base nas teorias de bem-estar, julgue os itens subsequentes.

60 A fronteira de possibilidades de utilidade corresponde ao

conjunto de níveis de utilidade associados a alocações

eficientes de Pareto.

61 Em uma economia de trocas, a distribuição de renda independe

das dotações iniciais dos agentes.

62 Em uma economia com apenas um tipo de bem, a alocação em

que cada indivíduo dessa economia recebe de um planejador

central o mesmo número de unidades do bem é eficiente no

sentido de Pareto, mesmo que as preferências dos indivíduos

pelo bem sejam diferentes.
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Em uma economia, a tecnologia de uma empresa

monopolista para produção de determinado bem é descrita pela

função custo total CT = 10 + 20q + q2, em que q é a quantidade

produzida do bem. A demanda de mercado por esse mesmo bem é

dada por q = 200 – p, em que q é a quantidade demandada do bem

e p, o seu preço de mercado.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

63 Caso uma segunda firma entre nesse mercado com a mesma

tecnologia, o preço de equilíbrio do bem, em concorrência

perfeita, será de 110 unidades monetárias.

64 O markup da firma monopolista é de 45 unidades monetárias.

Acerca das diferentes estruturas de mercado e da indústria, dos seus

impactos sobre preços, das estratégias de atuação e das formas para

determinação do nível de concorrência, julgue os itens seguintes.

65 Os gastos com propaganda de firmas estabelecidas em

determinado mercado podem representar barreiras à entrada

de novos competidores, na medida em que esse investimento

impõe custo irrecuperável para a atuação das empresas

entrantes.

66 Uma firma que concede descontos para seus clientes em função

do volume de bens por eles adquiridos realiza uma

discriminação de preços de terceiro grau.

67 De acordo com o modelo de duopólio de Bertrand, as firmas

fixam seus preços de forma simultânea, sendo o preço de

equilíbrio superior ao verificado no modelo de duopólio de

Stackelberg, segundo o qual a firma líder fixa seu preço antes

da firma seguidora.

68 As razões de concentração, exemplos de medidas de

concentração de mercado parciais, não utilizam os dados de

todas as empresas em operação na indústria analisada.

Em relação aos agregados macroeconômicos, a seus

relacionamentos e ao sistema de contas nacionais, julgue os itens

subsecutivos.

69 No sistema de contas nacionais trimestrais do Brasil,

calculadas pelo IBGE, são determinadas duas séries de

números-índices, uma com base no ano anterior e uma

encadeada com referência em 2000.

70 O PIB expresso a preços correntes aumenta ao longo do tempo,

basicamente, devido à elevação na produção dos bens como

um todo e ao aumento dos preços dos bens produzidos.

71 Para a mensuração do PIB, utilizam-se as seguintes

abordagens: despesa, renda e produção, sendo a depreciação

um componente utilizado no cálculo do produto na abordagem

da despesa.

72 Sob a ótica das contas nacionais, a compra de uma casa ou de

um carro é tratada como investimento, pois tais bens fornecem

serviços por um longo tempo.

Julgue os itens a seguir, com relação aos fundamentos

macroeconômicos.

73 A adoção, pelo governo, de orçamento equilibrado em

determinado ano constitui impedimento à ocorrência de déficit

orçamentário ao fim do mesmo ano, em razão de o déficit ser

uma variável de estoque.

74 A curva de Phillips é uma forma alternativa de representar e

analisar a curva de oferta agregada.
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Julgue os próximos itens, relativos ao balanço de pagamentos

brasileiro, de acordo com os critérios estabelecidos no Manual de

Balanço de Pagamentos do Fundo Monetário Internacional (FMI). 

75 Para o registro dos ativos externos detidos por residentes no

Brasil sob a forma de investimento direto, é previsto o

investimento direto no exterior; para a representação da conta

de passivo do grupo investimento direto, é previsto o

investimento direto no Brasil.

76 A conta capital é a conta em que são registradas as

transferências de capital relacionadas com patrimônio de

migrantes e a aquisição ou alienação de bens não financeiros

não produzidos, tais como cessão de patentes e marcas.

Com base na teoria keynesiana, julgue os itens subsequentes.

77 Entre os motivos para que as pessoas retenham moeda,

citam-se a transação, ou seja, a necessidade de efetuar

pagamentos; a precaução, decorrente da incerteza do valor

monetário dos ativos; e a especulação, ocasionada pela

possibilidade de eventos inesperados. 

78 Em situação de recessão ou estagnação econômica, a tentativa

de uma sociedade de poupar mais pode implicar, no curto

prazo, um nível menor de poupança e um montante de produto

inalterado, o que configura o chamado paradoxo da poupança.

No que diz respeito aos agregados monetários, julgue o item

abaixo.

79 Atualmente, os economistas definem a oferta de moeda (M1)

como a soma da moeda em poder do público com os depósitos

à vista nos bancos.

Julgue os itens seguintes, relativos ao modelo IS-LM e aos efeitos

da política monetária e fiscal.

80 De acordo com uma abordagem Hicks-Hansen, a política

monetária será inócua no que se refere à alteração dos níveis de

produto, caso os investimentos sejam perfeitamente inelásticos

à taxa de juros.

81 A curva LM descreve o equilíbrio nos mercados monetários e

nos mercados de bens e serviços.

82 A inclinação negativa da curva de demanda agregada pode ser

explicada pelos seguintes fatores: taxa de juros, taxa de câmbio

e riqueza.

83 Nos modelos clássicos de economia, a política fiscal é capaz

de influenciar a poupança e o investimento do país no curto

prazo, porém não tem efeitos sobre o crescimento econômico

de longo prazo.

Com relação aos organismos internacionais, julgue o item abaixo.

84 O G-20 foi estabelecido em 2009, em consequência da crise

financeira internacional iniciada no mercado imobiliário

norte-americano, com o objetivo de reunir os países

desenvolvidos e os países em desenvolvimento sistemicamente

mais importantes, para cooperação em temas econômicos e

financeiros.

A respeito do mercado de trabalho e do nível de atividade

econômica, julgue os itens de 85 a 87.

85 O aumento real das taxas salariais acima da produtividade do

trabalho, em decorrência de pressões sindicais, é um exemplo

de inflação de custos.

86 Tanto no âmbito da macroeconomia neoclássica quanto no da

macroeconomia keynesiana, admite-se uma relação estável de

curto prazo entre o nível de emprego (N) e o produto real (Y):

Y = f(N), em que f(N) seja crescente e côncava.

87 De acordo com a teoria dos salários de eficiência, as firmas

operam de forma mais eficiente se pagarem salários abaixo do

nível de equilíbrio.

Com relação à evolução das contas públicas do Brasil a partir da

década de 80 do século XX, julgue os itens a seguir.

88 No período de 2003 a 2006, verificou-se, em paralelo ao

elevado crescimento médio da economia brasileira, uma

expansão da dívida líquida do setor público resultante de

constantes déficits em transações correntes, que elevaram o

endividamento externo do país.

89 A década de 80 do século XX é conhecida como o período do

milagre econômico brasileiro, em que foram registradas

elevadas taxas de crescimento da economia e redução da dívida

pública do país.

90 O início dos anos 90 do século XX foi marcado pela abertura

da economia brasileira e pelo processo de privatização de

empresas estatais, processos realizados com o objetivo de

combater a inflação por meio da redução do déficit público.

91 A estabilização da inflação verificada após a implantação do

Plano Real, em 1994, foi seguida de resultados fiscais

negativos, dada a redução dos efeitos da emissão de moeda

como forma de financiamento do setor público.

92 A relação entre a dívida pública e o PIB permaneceu constante

após a desvalorização do Real no início de 1999, o que

permitiu que o governo brasileiro assinasse com o FMI um

acordo no qual se comprometia a reduzir as metas de superávit

primário para alavancar o crescimento da economia. 

No que concerne às funções dos governos e às diversas formas de

intervenção do Estado na atividade econômica, julgue os itens que

se seguem.

93 A função estabilizadora do Estado é desempenhada por meio

da regulação, cujo objetivo é zelar pelos interesses dos

usuários e pela eficiência na prestação de serviços públicos. 

94 A partir dos anos 90 do século XX, as parcerias

público-privadas surgiram como uma alternativa de

financiamento de projetos de infraestrutura para diversos

países cuja capacidade de atuação estava reduzida por

restrições fiscais e pelos limites impostos a políticas

inflacionárias.

95 Falhas de mercado são situações em que o mercado

competitivo não é capaz de, isoladamente, alcançar a eficiência

econômica, o que justifica a intervenção do Estado para alocar

bens e serviços de forma mais eficiente.

96 A educação e a saúde são consideradas bens públicos, sujeitos

ao princípio da não exclusão, de forma que, além do Estado,

somente instituições sem fins lucrativos podem fornecer esses

serviços no Brasil.

97 No caso da ocorrência do monopólio natural, em que há uma

única empresa produtora de um bem público, o Estado pode

tanto responsabilizar-se diretamente pela produção do bem

quanto exercer o controle de preços por meio de regulação. 

98 A função distributiva do Estado visa promover uma

distribuição de renda mais equitativa entre os cidadãos,

podendo ser realizada por meio de transferências diretas,

cobrança de impostos e concessão de subsídios.
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No que se refere à dinâmica da dívida pública e às formas de se

apurar o resultado fiscal do governo, julgue os próximos itens.

99 O esforço fiscal do setor público é representado pelo resultado

primário do governo, dado que esse método exclui do resultado

nominal a parcela referente aos juros nominais incidentes sobre

a dívida líquida.

100 Em cenários de elevada inflação, o resultado nominal é mais

indicado que o resultado operacional para fins de análise da

evolução da relação entre a dívida pública e o PIB.

101 A dívida líquida do setor público é o conceito mais amplo de

dívida, em relação aos demais, por englobar os resultados tanto

dos governos federal, estadual e municipal quanto da

previdência social, das empresas estatais e das reservas

líquidas internacionais.

102 Um país em que se observem constantes déficits fiscais

superiores ao crescimento do PIB tende a apresentar, na

ausência de emissão de moeda, trajetória crescente da relação

dívida pública/PIB.

103 As necessidades de financiamento do setor público no Brasil

são apuradas pelo Banco Central do Brasil (BCB) por meio do

denominado método acima da linha, que permite um

acompanhamento preciso das receitas e despesas do governo. 

104 As despesas públicas são consideradas como déficit no

momento em que ocorre o fato gerador, de acordo com o

regime de competência, ao passo que os juros da dívida

pública são contabilizados pelo regime de caixa, no momento

em que são pagos.

A política fiscal reflete o conjunto de medidas pelas quais o

governo arrecada receitas e realiza despesas de modo a cumprir

suas funções. A respeito desse assunto, julgue o item abaixo.

105 A política fiscal pode ser realizada, diretamente, por meio de

aumento ou diminuição do gasto público em consumo e

investimento ou, indiretamente, por meio da elevação ou

redução das alíquotas de impostos.

Com relação à economia brasileira vigente entre os anos de 1979 e

1985, julgue os itens a seguir.

106 O ajuste externo efetuado na economia brasileira no período

entre os anos de 1981 e 1984 não foi suficiente para o

reequilíbrio do balanço de pagamentos, tendo desencadeado a

desvalorização da moeda e a demanda de auxílio ao FMI em

1985.

107 A perda de confiança por parte dos agentes desencadeada pelo

choque do petróleo e pela elevação das taxas de juros

internacionais ocorridos entre os anos de 1970 e 1980 foi fator

decisivo para a deterioração da política de gerenciamento de

curto prazo da inflação e das contas externas da economia

brasileira.

108 A política macroeconômica adotada nos anos de 1981 e 1982

tinha por objetivo reduzir a necessidade de divisas

estrangeiras, utilizando-se o controle da absorção interna.

No que se refere às políticas econômicas adotadas na Nova

República, julgue os itens que se seguem.

109 A política econômica adotada pelo Ministro da Fazenda Dílson

Funaro durante a Nova República enfatizava o controle dos

agregados monetários, o que ia de encontro à política

empregada anteriormente, cuja ênfase se dava nas regras de

indexação de preços da economia.

110 No Primeiro Plano Cruzado, foram congelados salários e

preços, gerando-se distorções nos preços relativos.

111 O Plano Bresser foi um plano econômico de caráter

heterodoxo em que o diagnóstico da inflação foi realizado

com base na questão inercial, desconsiderando-se aspectos

relacionados ao ajuste das contas públicas.

112 A política econômica da Nova República iniciou-se com o

anúncio de medidas de austeridade fiscal e monetária e com a

restrição ao crédito oficial e à contratação de novos servidores

pela administração pública. A adoção dessas medidas permitiu

a queda da taxa de inflação.

Acerca de aspectos recentes da economia brasileira pós-1994,

julgue os itens seguintes.

113 No período entre 1995 e 2002, os resultados do processo de

consolidação bancária no Brasil foram menores que o esperado

no que diz respeito à relação entre crédito e produto interno

bruto (PIB) e ao custo da intermediação financeira.

114 O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento

do Sistema Financeiro Nacional (PROER) permitiu a redução

do market share dos bancos públicos no setor bancário

brasileiro e o crescimento da participação dos bancos

estrangeiros, especialmente no período entre 1995 e 2002.

115 Entre os anos de 1995 e 1998, foi adotado pelo BCB o regime

de câmbio fixo.

A respeito dos indicadores de desenvolvimento econômico e social

observados no Brasil no período entre 2003 e 2010, julgue os itens

subsecutivos.

116 O índice de Gine do Brasil — uma estatística que mede a

desigualdade de renda — decresceu no período entre 2003 e

2009 devido, principalmente, aos programas sociais

implementados e ao aumento da renda do trabalhador.

117 De acordo com dados do Censo de 2010, o nível de instrução

dos homens é superior aos das mulheres, o que justifica a

diferença salarial entre os gêneros.

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

dívida pública brasileira, julgue os itens subsequentes.

118 O conceito de setor público considerado para efeitos de

mensuração do resultado fiscal abrange o setor público não

financeiro e o BCB.

119 No Brasil, o resultado primário do governo federal é

contabilizado pelo regime de caixa. 

120 O déficit da previdência social não é compreendido no cálculo

do superávit primário.
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