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1) Uma economia, operando a pleno emprego, sacrificou

inicialmente 30 unidades da sua produção de A e obteve 100

unidades de B. Subseqüentemente, sacrificou mais 30 unidades

de A. Após esta nova transformação de sua estrutura de

produção, qual seria, sob a luz da lógica econômica e dada a

relativa inflexibilidade dos recursos de produção

instalados, a produção marginal de B?

(A) Novamente 10 0 unidades .

(B) Superiora100unidades.

(C) Inferior a 100 unidades.

(D) Nula, dada a hipótese inicial de pleno emprego.

(E) Exatamente 60 unidades a mais que A.

2) Das medidas de política econômica abaixo, qual a que provoca

deslocamento para a direita da curva IS?

(A) Redução dos gastos do governo.

(B) Aumento da carga tributária autônoma.

(C) Redução dos salários nominais .

(D) Aumento dos salários nominais .

(E) Redução da carga tributária autônoma.

3) Qual dos princípios gerais de administração . abaixo

relacionados NÃO é aplicado ao controle?

(A) Da garantia do objetivo.

(B) Da definição dos padrões.

(C) Da exceção.

(D) Da ação.

(E) Da amplitude de controle.

4) Uma família de seis pessoas possui um automóvel de cinco

lugares . Qual o número de maneiras distintas com as quais

elas poderão acomodar-se, sabendo-se que apenas duas delas

sabem dirigir.

(A) 180

(B) 240

(C) 260

(D) 340

(E) 350

5) A política monetária do Governo Collor foi

(A) restritiva, caracterizando-se pela diminuição dos meios

de pagamento e controle da demanda agregada.

(B) restritiva, caracterizando-se pelo controle dos meios

de pagamento e redução das taxa de juros.

(C) expansionista visando o crescimento do nível de emprego.

(D) expansionista, caracterizando-se pelo aumento dos meios

de pagamento e das taxas de juros.

(E) restritiva, caracterizando-se pelo aumento da emissão de

títulos e redução das taxas de juros.
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6) O fator que NÃO provoca deslocamento da curva de oferta de

um bem é a alteração

(A) no preço do próprio bem.

(B) nos custos de produção.

(C) no preço de um bem substituto na produção.

(D) nos objetivos do empresário.

(E) na tecnologia de produção do bem.

7) A elasticidade-preço da demanda de .um bem é 1, 8 e a

quantidade demandada ao preço atual de mercado é de 5000

unidades. Caso o preço do bem sofra uma redução de 5% , a

quantidade demandada em unidades, passará a ser de

A) 4.450

B) 4.550

C) 5.000

D) 5.450

E) 5.550

8) O Produto Interno Bruto, a preço de mercado, equivale ao

(A) Produto Interno Bruto a custo de fatores mais a renda

líquida enviada ao exterior.

(B) Produto Interno Líquido a custo de fatores mais impostos

indiretos mais depreciação menos subsídios.

(C) Produto Interno Líquido a preço de mercado mais a

amortização de empréstimos externos.

(D) Produto Nacional Líquido a preço de mercado mais dívida

externa bruta.

(E) Produto Nacional Bruto a preço de mercado mais impostos

indiretos e subsídios.

9) Considere C = 100 + 0,8Y; I = 300; G = 100; X = 100;

M = 50 + 0,6Y, onde: C = consumo agregado; I = investimento

agregado; G = gastos do governo; X = exportações; e

M = importações. Supondo um aumento de 50% nos gastos do

governo, pode-se afirmar que a renda de equilíbrio sofrerá

um incremento em percentual de, aproximadamente

(A) 9,1

(B) 10,2

(C) 15,2

(D) 55,1

(E) 60,8
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10) Numa economia em concorrência perfeita, as curvas de oferta

e procura de determinado produto são Ps=0,4X + 4 e

Pd= 16 - 0,2X.

ONDE: Ps, Pd e X representam, respectivamente, os preços de

oferta, demanda e a quantidade. O governo tabela o preço de

venda em p= 10 . Em conseqüência, a demanda excederá a oferta

em quantas unidades?

(A) 05

(B) 10

(C) 15

(D) 20

(E) 25

11) Um aumento da produção em curto prazo sempre diminuirá o

(A) custo variável médio.

(B) custo total médio.

(C) custo fixo médio.

(D) custo marginal.

(E) número de trabalhadores empregados.

12) Assinale a opção INCORRETA. O planejamento no Brasil é

expresso no Plano Plurianual (PPA). Em síntese, o PPA visa

(A) orientar a ação governamental objetivando alcançar o

desenvolvimento econômico que, por sua vez, propiciará a

efetiva promoção do bem-estar social.

(B) orientar o planejamento, em sintonia com a programação e

o orçamento do Poder executivo, obedecendo aos

princípios de regionalização da economia.

(C) estabelecer normas de finanças públicas e promover o

controle sobre o gasto público por meio do mecanismo da

transparência.

(D) ordenar e disciplinar a execução de despesas com

investimentos que se reverterão em benefício para a

sociedade.

(E) definir diretrizes que deverão nortear a elaboração dos

orçamentos fiscal e de investimentos, que possibilitem a

redução das desigualdades regionais e socias.

13) A ocorrência de um desfalque de caixa é um evento que afeta

o patrimônio da seguinte forma:

(A) diminui o Ativo e aumenta o Passivo.

(B) diminui o Ativo e diminui o Passivo.

(C) aumenta o Passivo e diminui o Patrimônio Líquido.

(D) diminui o Ativo e diminui o Patrimônio Líquido.

(E) diminui o Patrimônio Líquido e diminui o Passivo.
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14) Uma empresa paga as duplicatas de seus fornecedores no

décimo dia após a compra. O período médio de cobrança é de

trinta dias, e a idade média dos estoques é de quarenta

dias. Os investimentos no ciclo operacional consomem

desembolsos de aproximadamente $18 milhões . A empresa está

estudando um plano que irá aumentar o prazo de pagamento de

seus fornecedores em vinte dias. Se a empresa paga 12% ao

ano pelos seus financiamentos, e supondo não haver desconto

financeiro para pagamento antecipado do crédito comercial e

um ano de 360 dias, de quanto pode ser a economia anual

realizada com este plano (em $) ?

(A) 120.000,00

(B) 240.000,00

(C) 260.000,00

(D) 1.200.000,00

(E) 2.600.000,00

15) Uma empresa utiliza-se de 60.000 galões de pigmentos por

ano. O custo de cada pedido é de $200,00 e o custo anual

de manter estoques de pigmentos é de $1,00 por galão.

A empresa utiliza essa matéria-prima a uma taxa constante

ao longo do ano. Qual o Lote Econômico de Compras (LEC),

em galões?

(A) 3.000

(B) 3.699

(C) 4.599

(D) 4.899

(E) 5.900

16) Se a Renda Nacional no período t é 2000 Unidades Monetárias

e no período t-1 foi de 1600 Unidades Monetárias; se a

relação capital/produto vale 4 para o sistema econômico em

estudo e o investimento de reposição é de 400 Unidades

Monetárias anuais, qual deve ser o valor, em unidades

monetárias, do investimento total induzido no período t

considerado?

(A) 1500

(B) 1600

(C) 2000

(D) 2600

(E) 3600
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17) Assinale a opção que apresenta a equação de demanda de um

bem X, na forma p = f (Q) ,
sabendo-se que a derivada primeira

da quantidade procurada em relação ao preço é dQ/dp = 50;

além disso, sabe-se que, quando o preço cai a zero, o valor

de consumo do referido bem X, em estado de saturação, é de

10.000 unidades.

(A) p= 100 - 0,05Q

(B) p= 200 - 0,04Q

(C) p= 150 - 0,02Q

(D) p= 250 - 0,02Q

(E) p= 200 - 0,02Q

18) A diferença entre Renda Nacional Bruta e Renda Interna Bruta

é que a segunda não inclui o

(A) valor das importações.

(B) valor da renda líquida de fatores externos.

(C) valor dos investimentos realizados no país por empresas

estrangeiras.

(D) valor das exportações.

(E) saldo da balança comercial do país.

19) A teoria quantitativa da moeda afirma que

(A) a quantidade de moeda determina o nível de taxa de juros

e, por conseguinte, a taxa corrente de investimento.

(B) a velocidade de circulação da moeda é instável .

(C) uma variação na quantidade de moeda causa aumentos nos

gastos do governo.

(D) a quantidade de moeda em circulação não afeta nem o

nível de renda, nem o nível de preços.

(E) uma variação na quantidade de moeda, caso sua velocidade

de circulação seja estável, causará uma variação na

mesma direção no produto nacional em termos nominais.

20) Em concorrência perfeita, uma firma estará em equilíbrio de

curto prazo no nível de produção onde

(A) o custo médio mínimo for igual ao preço.

(B) o custo marginal for igual ao preço.

(C) a receita média for igual à receita marginal.

(D) o custo variável médio for igual à receita marginal.

(E) o custo fixo médio for igual ao preço.
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21) Uma determinada instituição financeira deseja receber 12% ao

ano de juros reais nas suas operações de Crédito Direto ao

Consumidor (CDC). O seu departamento técnico está prevendo

uma inflação da ordem de 24% ao ano, para os próximos

6 meses. Utilizando-se o regime de juros compostos para a

obtenção de taxas equivalentes , qual será o valor da

prestação mensal em reais para um contrato de CDC com

principal igual a R$ 100.000,00 e prazo de 6 meses?

(A) 17.280,00

(B) 18.325,00

(C) 18.400,00

(D) 18.555,00

(E) 19.580,00

22) A elasticidade-preço da procura de um bem X (medida

positivamente) é 1,5. Esta informação permite concluir que

uma

(A) elevação do preço do bem X resulta numa redução de sua

quantidade demandada numa proporção menor que a elevação

do preço.

(B) elevação do preço do bem X resulta numa elevação de sua

quantidade demandada numa proporção maior que a elevação

do preço.

(C) redução do preço do bem X resulta numa redução de sua

quantidade demandada numa proporção maior que a redução

do preço.

(D) redução do preço do bem X resulta numa redução de sua

quantidade demandada numa proporção menor que a redução

do preço.

(E) redução do preço do bem X resulta numa elevação de sua

quantidade demandada numa proporção maior que a redução

do preço.

23) A lei de Say afirma que

(A) os empresários criam demanda inferior para bens de

consumo, gerando no curto prazo aumentos nos preços

desses bens.

(B) os empresários em sua ânsia por lucros, sempre oferecem

maior quantidade de bens do que são demandados.

(C) o fundo de salários determina, juntamente com o número

de trabalhadores, o salário médio dos mesmos.

(D) o ato de produzir um bem ou um serviço cria demanda por

outro bem ou serviço, assim, para a economia, como um

todo, não pode existir excesso de oferta.

(E) a demanda e a oferta de um bem não determinam a quanti-

dade que será ofertada desse bem no mercado.
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24) Um país paga juros sobre sua dívida externa para um outro

país credor. Esta transação será registrada no Balanço de

Pagamentos do país devedor com valor

(A) negativo no balanço de capitais compensatórios.

(B) positivo no balanço de serviços.

(C) negativo no balanço de capitais autônomos.

(D) positivo no balanço de capitais autônomos.

(E) negativo no balanço de serviços .

25) O multiplicador Keynesiano do orçamento equilibrado é

(A) positivo e maior que um.

(B) Positivo e localizado entre zero e um.

(C) igual a zero.

(D) igual a um.
(E) negativo com o valor absoluto maior que um.

26) A política monetária atua, diretamente, sobre duas variá-

veis, através das quais se propagam efeitos sobre o setor

real da economia. Estas variáveis são

(A) oferta de moeda e taxa de juros.

(B) gastos e receitas fiscais do governo.

(C) poupança financeira bruta nacional e reservas cambiais.

(D) salários e preços.

(E) impostos e comércio externo.

27) Quando um aumento no preço de um bem reduz a quantidade

procurada, de modo que a Receita Total (RT) aumenta, se tem

normalmente um bem com procura

(A) elástica.

(B) inelástica.

(C) unitária.

(D) infinitamente elástica.

(E) infinitamente inelástica.

28) Em relação aos Planos de política econômica do governo,

assinale a opção que apresenta corretamente os planos com

as suas respectivas datas.

(A) Plano SALTE (1950) ; Programa de Metas (1957) ; PAEG

(1964) e PED (1967).

(B) Plano SALTE (1950) ; PND (1964) ; PAEG (1969) e PED

(1972).

(C) Plano SALTE (1950) ; PED (1957) ; PAEG (1964) e PND

(1967).

(D) PAEG (1950) ; Programa de Metas (1957) ; Plano SALTE

(1964) e PED (1967).

(E) Plano SALTE (1950) ; Programa de Metas (1954) ; PAEG

(1964) e PED (1971).

Prova : Amarela Concurso : QC

Profissão : ECONOMIA

7/ 14



29) Ocorre redução no preço de equilíbrio quando

(A) a curva da procura acusa um deslocamento positivo menos

que proporcional a um concomitante deslocamento positivo

da curva da oferta.

(B) a curva da procura acusa um deslocamento positivo mais

que proporcional a um concomitante deslocamento positivo

da curva de oferta.

(C) determinada expansão do poder aquisitivo da sociedade e

uma mudança favorável nas preferências dos consumidores

em relação ao produto não são acompanhadas por uma

correspondente expansão da oferta.

(D) a procura diminui, independentemente de quaisquer

movimentos concomitantes da oferta.

(E) a curva de procura permanece inalterada em relação à uma

redução da oferta do produto.

30) Segundo Keynes, três elementos básicos estão envolvidos nas

decisões para investir:

(A) disponibilidade de capital de giro, taxa de juros e

nível de lucros esperados.

(B) custo de investimento, fluxo de renda líquida a ser

gerado pelo investimento e taxa de juros.

(C) taxa de juros do mercado, custo de produção dos bens de

capital e a taxa de salários.

(D) custos variáveis de produção, taxa de salários vigente e

lucro esperado.

(E) fluxo de renda a ser gerado pelo investimento,

disponibilidade de capital de giro e taxa de juros.

31) Os elementos da Administração propostos por Luther Gulick

como as principais funções do administrador são

(A) investigação, previsão, planejamento, organização,

coordenação, comando e controle.

(B) planejamento, organização, assessoria, direção,

coordenação, informação e orçamento.

(C) previsão, organização, comando, coordenação, centraliza-

ção e controle.

(D) planejamento, economicidade, produtividade e coordena-

ção.

(E) organização, coordenação, autoridade, liderança e

controle.
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32) Quanto à chamada crise da dívida externa brasileira da

primeira metade da década de 80, é correto afirmar que

(A) se enfrentou a crise com a geração de superávites comer-

ciais e, para tanto, a adoção de um regime de câmbio

nominal fixo foi fundamental.

(B) apesar da elevação da taxa de juros norte-americana em

1979 não houve dificuldade nos anos 80 em se obter re-

cursos no sistema financeiro internacional, uma vez que

o problema era o pagamento dos juros da dívida já

existente.

(C) a redução das taxas de crescimento econômico e a desva-

lorização da taxa de câmbio permitiram a geração de

superávites comerciais necessários para pagar os encar-

gos da dívida externa.

(D) a recessão ocorrida no Brasil dificultou ainda mais o

enfrentamento da crise da dívida dado o efeito que essa

recessão tinha de diminuir as exportações brasileiras.

(E) houve uma diminuição da inflação na primeira metade da

década em função da recessão .

33) O déficit total do setor público, em que são registradas

todas as despesas e receitas, cujo conceito é o mais

utilizado em termos internacionais, visto que facilita

realizar comparações internacionais, em relação ao déficit

público do país, denomina-se déficit

(A) operacional.

(B) primário.

(C) nominal.

(D) combinado.

(E) fiscal.

34) Determinado bem no mercado possui a sua curva de procura

definida por p = 20-2Q. Sua curva de oferta está definida

pela função p = 5+ 3Q. Tendo ocorrido um aumentode procura,

a sua Receita Total, na nova posição de equilíbrio, passou a

ser igual a 68 Unidades Monetárias. Nessas condições, qual

será a Receita Total de equilíbrio e a Receita Total máxima

na posição inicial, respectivamente?

(A) 22 e 50

(B) 30 e 45

(C) 32 e 45

(D) 42 e 50

(E) 45 e 50
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35) Foi estimado que a procura de um bem de consumo A deverá

crescer à taxa de 5% , acumulativa anual. Prevê-se que a

população crescerá a uma taxa anual de 2% e a renda per

capita elevar-se-á à uma razão anual de 1,5% . Qual é o

coeficiente de elasticidade-renda implícito nestas cifras?

(A) 0,2

(B) 1

(C) 1,5

(D) 2

(E) 2, 5

36) Uma mercadoria que é demandada em quantidades maiores,

quando a renda do consumidor cai, é um bem

(A) normal.

(B) inferior.
(C) complementar.

CD) substituto.

(E) de Giffen.

37) De acordo com a Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (que

estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração

e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,

dos Municípios e do Distrito Federal), a dívida flutuante

compreende

(A) a dívida com os fornecedores no exercício, os emprésti-

mos externos e os devedores duvidosos.

(B) dívida de empréstimos internos e externos, devedores

duvidosos e os restos a pagar.

(C) os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os

serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de

tesouraria.

(D) os restos a pagar, incluídos os serviços da dívida, os

depósitos e os empréstimos diversos.

(E) os serviços da dívida a pagar, os depósitos, os devedo-

res duvidosos e os débitos externos.
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38) Considerando os dados:

C= 15 + 0,8Yd

I= 5 + 0,1Y

T= 2 + 0,1Y

G= 15
X= 20

M= 15,4 + 0,2Y

ONDE: C= despesas agregadas de consumo das famílias,

I= nível de investimento na economia, G=gastos do governo na

compra de bens e serviços, T= arrecadação de tributos pelo

governo, x= exportações de bens e serviços, M= importações

de bens e serviços, Y= renda nacional e Yd= renda pessoal

disponível.

Pode-se afirmar que o nível de renda (Y) de equilíbrio é

(A) 87, 5

(B) 100

(C) 104

(D) 172,7

(E) 200

39) A moeda escritural é representada

(A) pelos cheques e autorizações de papel moeda comerciais.

(B) por todos os ativos financeiros.

(C) pelo cheque.

(D) pelos depósitos à vista do público nos bancos

comerciais, deduzidos os encaixes técnicos e compulsó-

rios.
(E) pelos depósitos à vista do público nos bancos.

40) Com relação ao balanço de pagamentos, é INCORRETO afirmar

que

(A) as chamadas rendas de capital fazem parte do denominado

balanço de serviços não-fatores.

(B) os investimentos diretos fazem parte dos chamados

movimentos de capitais autônomos .

(C) o saldo da conta "transferências unilaterais" faz parte

do saldo do balanço de pagamentos em transações

correntes.

(D) o saldo total do balanço de pagamentos não é necessa-

riamente nulo.

(E) as exportações de empresas multinacionais instaladas

no Brasil são computadas na balança comercial do país.
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41) Quando o Produto total cai, a produtividade

(A) média do trabalho é nula.

(B) marginal do trabalho é nula.

(C) média do trabalho é negativa.

(D) marginal do trabalho é negativa.
(E) marginal é maior que a produtividade marginal do

trabalho.

42) O quociente de economicidade de uma empresa industrial é

igual a 1,25, ao final de um determinado período de

atividades operacionais, isto significa que os

(A) ingressos são maiores que os custos, e o rédito positivo

foi obtido numa proporcionalidade de $1, 25 por $1, 00 .

(B) lucros verificados e constantes do patrimônio líquido

são maiores que a soma das reservas de reavaliação e de

capital.
(C) custos efetivamente realizados na empresa são maiores

que os custos orçados numa proporção de $1,25 por $1,00.

(D) custos previamente fixados são maiores que os custos

efetivamente realizados, numa proporção de $1,25 por

$1,00.

(E) custos estimados, numa proporção de $1,25 por $1,00, são

menores que os efetivamente orçados.

43) Um banco de Investimentos não deseja cobrar mais de 3% ao

mês nas suas operações de financiamento. Numa operação de

capital de giro, que será paga em uma única parcela, no

final do sexto mês, deseja cobrar 2,75% ao mês de forma

postecipada. Qual a percentagem que pode ser cobrada

antecipadamente, para que a taxa máxima não seja

ultrapassada?

(A) 1, 25

(B) 1, 45

(C) 1,63

(D) 2, 63

(E) 2,65
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44) Assinale a opção INCORRETA. A Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO) deve estabelecer, em cumprimento ao

disposto no art. 165, § 22, da Constituição Federal, as

diretrizes orçamentárias da União para o exercício

financeiro seguinte (em consonância com o plano plurianual),

compreendendo

(A) as diretrizes sobre a fluidez do sistema orçamentário da

União.
(B) a organização e estrutura dos orçamentos.

(C) as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos da

União e suas alterações.
(D) as disposições relativas à dívida pública federal.

(E) as prioridades e metas da administração pública federal.

45) A rentabilidade do capital próprio médio ponderado depende,

para o seu cálculo, do

(A) valor da soma dos capitais próprios no início e no fim

do exercício social, dividido por 2 (dois).

(B) valor da soma das médias mensais dos capitais

circulantes verificados durante o exercício social,

menos a soma dos capitais próprios.

(C) valor médio dos capitais de terceiros, menos os capitais

próprios em termos de tempo de permanência.

(D) tempo médio de permanência dos capitais próprios no

decorrer do exercício social, e da média anual da

receita operacional líquida obtida no mesmo período.

(E) tempo médio de permanência dos capitais próprios no

decorrer do exercício social e do valor correspondente à

média anual dos lucros obtidos no mesmo período.

46) Uma Companhia transporta seus produtos, utilizando dois

tipos de contêineres: um do tipo A com dimensões de 8 x 10 x

30m e outro do tipo B medindo 10 x 12 x 35m. Se 40% de seus

transportes forem efetuados em contêiner do tipo A e o

restante em contêiner do tipo B, qual será o volume médio

em m3 transportado em cada contêiner, supondo que eles

estejam sempre cheios?

(A) 1.480

(B) 2.600

(C) 3.480

(D) 3 . 620

(E) 4.200

Prova : Amarela Concurso : QC

Profissão : ECONOMIA
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47) Assinale a opção INCORRETA. A Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) deve estabelecer, em cumprimento ao

disposto no art. 165, § 22, da Constituição Federal, as

diretrizes orçamentárias da União para o exercício
financeiro seguinte (em consonância com o plano plurianual) ,

compreendendo

(A) as diretrizes sobre a fluidez do sistema orçamentário da
União.

(B) a organização e estrutura dos orçamentos.
(C) as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos da

União e suas alterações .
(D) as disposições relativas à dívida pública federal.
(E) as prioridades e metas da administração pública federal.

48) Em concorrência perfeita, a curva de oferta será dada pela
curva de

(A) custo variável médio.

(B) custo marginal, acima do custo fixo médio.
(C) custo médio, acima do custo marginal.
(D) receita marginal.

(E) custo marginal, acima do custo variável médio mínimo.

49) A carga tributária de um país é considerada progressiva

quando

(A) é realizada, principalmente, através de impostos

incidentes sobre a produção industrial.

(B) onera todos os segmentos sociais na mesma proporção.
(C) onera proporcionalmente mais os segmentos sociais de

menor poder aquisitivo.

(D) onera proporcionalmente mais os segmentos sociais de

maior poder aquisitivo.

(E) é realizada, principalmente, por meio de impostos

incidentes sobre a comercialização da produção.

50) O custo marginal de uma empresa que opera em concorrência

perfeita é expresso pela função CMg = 3x2 - 12x + 25, sendo
CMg o custo marginal de produção, x a quantidade produzida,

e o preço do produto $40,00. A produção de lucro máximo a

curto prazo, em unidades, para esta empresa é de

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

(E) 15

Prova : Amarela Concurso : QC

Profissão : ECONOMIA
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