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ESPECIALIDADE

31) A Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada com o objetivo de

a) definir ações antiéticas na administração pública.

b) instituir práticas burocráticas na administração pública.

c) criar níveis gerenciais de controle nas instituições públicas.

d) aumentar a relevância e a visibilidade da contabilidade pública.

32) Sobre o campo de aplicação da contabilidade pública,analise as afirmativas.

I. As empresas estatais dependentes de recursos do orçamento federal são abrangidas pelo campo de aplicação
da contabilidade pública.

II. As autarquias públicas, em razão da sua autonomia administrativa e financeira, podem deixar de aplicar as
regras da contabilidade pública.

Ill. O Sistema "S" (SENAI, SENAC, SENAR, SENAT), por receber recursos parafiscais, é incluido no campo de
aplicação da contabilidade pública.

IV. Os bens de uso comum do povo possuem a característica de não serem contabilizados como ativos, embora as
obrigações decorrentes sejam incluidas no passivo.

Estão corretas apenas as afirmativas

a)lell.

b)lelV.

c) I, Il e Ill.

d) II, lil e IV.

33) Analise as afirmativas.

I. O Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), criado em 1936, tinha como objetivo principal a
realização da modernização administrativa do país.

II. O Estado oligárquico, no periodo identificado como República Velha ou dos Coronéis (1889-1930), dava
relevante importância às politicas de caráter social ou à mobilização da sociedade civil.

Ill. O governo Vargas (1930-1945) deflagra o processo que leva à criação das bases institucionais de uma
democracia nos moldes das sociedades fordistas da época, estabelecendo direitos trabalhistas, um sistema de
ensino público,o sufrágio universal e a Constituição de 1946.

Estão corretas as afirmativas

a) I e ll, apenas.

b) I e Ill, apenas.

c) Il e lil, apenas.

d) I, Il e Ill.
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34) Em relação às diferenças entre a administração pública burocrática e a gerencial,relacione a coluna da direita com
a da esquerda. Em seguida,assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) é centralizada, autoritária.

( ) prega o formalismo,rigidez e o rigor técnico.

( ) é orientada para o cidadão, voltada para o consumidor, e se concentra nas
necessidades e perspectivas desse consumidor, o cliente-cidadão.

(1) Administração burocrática ( ) assume que o modo mais seguro de evitar o nepotismo e a corrupção é

pelo controle rígido dos processos, com o controle de procedimentos.
(2) Administração gerencial ( ) prega a descentralização, com delegação de poderes,atribuições e respon-

sabilidades para os escalões inferiores.

( ) pensa na sociedade como um campo de conflito, cooperação e incerteza,
na qual os cidadãos defendem seus interesses e afirmam suas posições
ideológicas.

a) 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1

b) 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2

c) 2- 2- 1 - 2- 1 - 1

d) 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 2

35) As despesas empenhadas em determinado exercicio,e que não foram canceladas, nem sempre são pagas no
mesmo exercício. As despesas empenhadas e não pagas denominam-se

a) restos a pagar.

b) fundos especiais.

c) dividas fundadas.

d) resultados primários.

36) Na área financeira das organizações é possível calcular o ciclo operacional total, o ciclo econômico e o ciclo de
caixa. A partir das informações obtidas junto às atividades operacionais de uma organização "hipotética" abaixo
fornecidas,assinale a alternativa correta.

• Prazo médio de vendas: 10 dias

• Prazo médio de pagamento aos fornecedores: 15 dias

• Prazo médio das contas a receber: 20 dias

a) O ciclo de caixa completa-se em 5 dias.

b) O ciclo de caixa completa-se em 15 dias.

c) O ciclo econômico completa-se em 30 dias.

d) O ciclo operacional total completa-se em 20 dias.
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37) O Plano Real, concebido no governo do presidente Itamar Franco,em 1993, teve como principais medidas,exceto:

a) A imediata conversão da moeda antiga, o Cruzeiro Real, com corte de três zeros, passando a nova moeda a se
chamar Real, sendo utilizada até os dias atuais.

b) A criação do Fundo Social de Emergência,o FSE, que contingenciou recursos orçamentários das áreas de saúde
e educação anteriormente alocados com a finalidade de promover um ajustamento nas contas públicas,criando

condições para a implantação do Plano Real.

c) A utilização da unidade de referência de valor, a URV, como forma de dar referência e unidade de conta aos
agentes econômicos, possibilitando-lhes que o preço de bens e serviços pudessem ser comparados em valores
reais, utilizando uma taxa de conversão atrelada ao dólar americano.

d) A utilização de política cambial fixa, tendo o governo a função de administrar a taxa cambial próximo à paridade

cambial de um dólar americano por unidade real de valor, como forma de auxiliar na vetorização dos preços

relativos do mercado de bens e serviços, eliminando,deste modo, a inflação inercial, presente na economia
brasileira.

38) O Plano Real foi concebido para ser implantado em três etapas. A primeira etapa, conhecida como Programa de
Ação Imediata (PAI), em 14 de junho de 1993, tinha como objetivo efetuar uma ampla reorganização do setor
público e das suas relações com a economia privada. Assinale a alternativa que não pertence às medidas adotadas
neste programa.

a) Ideia central de implementar ajustes na politica fiscal para, em seguida,promover as reformas monetárias.

b) Encaminhamento do projeto de lei que limitasse as despesas com servidores civis em 60% nas três esferas de
governo.

c) Corte orçamentário de U$ 6 bilhões no ano de 1993 com prioridades definidas pelo executivo a serem aprovadas

pelo legislativo.

d) Tomada de recursos junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) para promover ajustes cambiais decorrentes
das crises internacionais.

39) Na condução da política econômica,a politica fiscal assume papel de relevância na condução da estabilidade
monetária, do crescimento e desenvolvimento econômico do país, assumindo características expansionistas ou
contracionistas, de acordo com o objetivo que se pretender atingir.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre a política fiscal. A seguir,assinale a alternativa
que apresenta a sequência correta.

( ) A condução/administração da politica fiscal independe da vontade política do governante, devendo ser
cumprida no rigor da lei.

( ) Quando o desemprego prevalece,o governo aumenta o nível de demanda no mercado,reduzindo seus gastos
ou elevando tributos como forma de recolocar a economia no pleno emprego.

( ) O governo, ao oferecer bens e serviços sociais, age no sentido de completar os bens e serviços privados,

tendo como objetivo prover às muitas famílias que não possuem recursos financeiros para adquiri-los.

( ) A alocação de recursos por parte do governo tem como objetivo principal a oferta de determinados bens e
serviços que são necessários e desejados pela sociedade e não são providos pelo sistema privado por motivos
quaisquer.

( ) A tributação e as transferências são mecanismos mais eficazes na condução da política fiscal, cujos efeitos
dos aumentos das transferências governamentais produzem resultados mais eficazes que os dos gastos do
governo na geração do aumento da renda disponivel.

a)V-V-F-F-V

b)F-V-F-V-F

c)F-F-V-V-F

d)V-F-V-F-V

40) Considerando que as receitas do Tesouro Nacional tenham somado R$ 15 trilhões,que as despesas públicas totais,
R$ 10 trilhões,que as correções monetárias e cambiais,R$ 3 trilhões e os juros sobre as dívidas públicas internas e
externas iguais a R$ 8 trilhões, assinale a resposta que apresenta, correta e respectivamente: o déficit/superávit
total, o déficit/superávit primário e o déficit/superávit operacional, em trilhões de reais, obedecendo aos sinais dos
resultados encontrados.

a)5,7,5

b)6, -5,3

c)-6,5, -3

d)-5, -7, -5
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41) Suponha que um mercado opere em concorrência perfeita. Em adição, considere a incidência de um imposto
especifico sobre as unidades vendidas deste mercado. Neste caso, é correto afirmar que

a) se a demanda de mercado for infinitamente inelástica, as firmas arcarão com todo o imposto.

b) caso a demanda de mercado seja muito elástica,as firmas arcarão com uma parcela maior do imposto.

c) se a demanda pelo produto for linear, o preço final ao consumidor será menor que aquele anterior à imposição do
imposto.

d) as firmas vão repassar ao consumidor todo o valor do imposto independentemente do formato da curva de
demanda do mercado.

42) Marque a alternativa correta.

a) Ao longo de uma curva de indiferença o nível de utilidade não varia.

b) As curvas de indiferença devem ser côncavas em relação à origem dos eixos.

c) No ponto de escolha ótima, a taxa marginal de substituição é diferente da inclinação da restrição orçamentária.

d) A relação de preferência entre dois bens que representa a função de utilidade Cobb-Douglas significa que o
consumidor consumirá apenas um dos bens.

43) A partir de um modelo IS-LM padronizado, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma. A seguir,
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) Se a elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros é muito baixa, então a IS será mais
elástica.

( ) A curva LM apresentará inclinação negativa, se a curva de demanda por moeda for perfeitamente inelástica a
taxa de juros.

( ) A inclinação da IS diminui à medida que aumenta a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros.

a)V-F-V

b)F-V-F

c)F-F-V

d)V-V-F

44) A partir das informações abaixo (considere que todas as transações são feitas à vista), assinale a alternativa correta.

• O Brasil exporta bens no valor de 600 milhões de reais.

• O Brasil importa bens no valor de 550 milhões de reais.

• O Brasil paga 200 milhões de reais à vista, referente a juros, lucros e aluguéis.

• O Brasil amodiza empréstimo no valor de 100 milhões de reais.

• Entram no país equipamentos no valor de 90 milhões de reais sob a forma de investimentos diretos.

• Entram no país 50 milhões de reais sob a forma de capitais de curto prazo.

• O Brasil realiza doação de medicamentos no valor de 50 milhões de reais.

a) As reservas brasileiras não sofreram alterações.

b) As reservas brasileiras tiveram uma elevação de 160 milhões de reais.

c) As transações compensatórias mostram o movimento do capital sem a interferência do governo,a fim de zerar o

balanço de pagamento.

d) Desvalorização cambial, restrição à saida de capital e elevação das tarifas de importação são algumas medidas
possíveis caso ocorra saldo negativo no balanço de pagamentos.

45) Em relação aos investimentos diretos externos, é correto afirmar que

a) a integração vertical equivale a produzir no exterior um produto diferenciado que também é produzido internamente.

b) os investimentos diretos externos foram extremamente prejudicados pelos avanços nos meios de transporte e nas
comunicações.

c) a integração horizontal estimula os investimentos externos diretos, pois possibilita o controle da matéria-prima por
parte da corporação.

d) seus principais motivos são em geral os mesmos dos investimentos em carteira, como, por exemplo,tratamento
alfandegário mais favorável.
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46) A partir da equação P = 200 - 0,5Y em que P é o preço e Y é a quantidade procurada do bem em dado periodo de
tempo,assinale a alternativa correta.

a) Para que o dispêndio total diminua,o preço do bem Y deve diminuir.

b) O coeficiente da elasticidade-preço da procura é 0,5, quando o P = R$50,00.

c) Como o coeficiente da elasticidade-preço,em valor absoluto,é menor que um, conclui-se que esta demanda é
elástica.

d) O valor encontrado para a elasticidade-preço desta equação mostra que se o preço do bem aumentar em 1% , a
sua quantidade demandada se reduz em um valor maior que 1% .

47) Marque a alternativa que sintetiza as três funções principais da moeda.

a) M1, M2 e M3.

b) Meio de troca,reserva de valor e unidade de conta.

c) Exigência de capital,seguro de depósitos e reservas compulsórias.

d) Reserva compulsória, taxa de redesconto e operação de mercado aberto.

48) O mercantilismo é uma das teorias do comércio internacional. Em relação a essa teoria, assinale a alternativa
correta.

a) Defende restrição às importações.

b) Se duas nações comercializam entre si, então, ambas são beneficiadas com o comércio.

c) Acredita que as exportações não são importantes, pois a produção deve ser direcionada ao mercado interno.

d) O comércio beneficia ambas as nações que estão negociando, mesmo diante da menor eficiência de uma delas na
produção das commodities.

49) Assinale a alternativa correta de acordo com o gráfico.

X2

R/Px2

Curva de Indiferença

R/Pxi X1

a) A curva de indiferença é representativa de bens substitutos perfeitos.

b) No ponto de escolha ótima, a taxa marginal de substituição é diferente da relação de preços.

c) A taxa marginal de substituição é a inclinação da curva de indiferença em qualquer ponto ao longo desta curva.

d) A taxa marginal de substituição é igual à inclinação da curva de indiferença apenas no ponto em que esta tangencia a
restrição orçamentária.

50) Suponha que um individuo consuma apenas dois bens e suas preferências possam ser representadas pela função

de utilidade U(X, Y) = X"YS, em que X e Y são as quantidades consumidas dos dois bens, e a e ß são constantes
positivas. A partir desta função de utilidade é correto afirmar que

a) o bem Y é um bem inferior.

b) a demanda para o bem Y é dada pela seguinte equação: ßPx/(a + ß).

c) o dispêndio do consumidor com a aquisição do bem X não depende do preço deste.

d) a demanda pelo bem X é dada por X = aR/(a + ß)Px em que R é a renda do consumidor e Px é o preço do bem X.

51) Imagine uma firma que opera em um mercado que esteja em concorrência perfeita. Sua função de custo total (CT) é

dada por: CT = 25 q + 1050, em que q representa a quantidade produzida do bem. A partir desta função, assinale a
alternativa correta.

a) O custo marginal é igual a 25.

b) O custo variável médio da firma é 25.

c) A curva de oferta da firma é dada por q = p/50 em que p representa o preço de mercado.

d) Se o preço de equilibrio de mercado for 300, a empresa deverá ofertar 11 unidades para maximizar seu lucro.
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52) Analise as afirmativas abaixo sobre a lei dos rendimentos marginais decrescentes.

I. No ponto máximo do produto total, o produto médio é negativo.

II. Na fase declinante do produto total, o produto marginal ainda é positivo.

Ill. Se o insumo variável for utilizado de forma excessiva,a produção total declinará.

IV. O produto marginal é negativo quando o insumo variável é utilizado excessivamente.

V. O produto médio de um insumo variável atinge o ponto de máximo e, neste ponto,ele é igual ao produto marginal.

Estão corretas apenas as afirmativas

a) lil e IV.

b)l, lleV.

c) II, lil e IV.

d) lil, IV e V.

53) A partir do modelo de crescimento exógeno padrão descrito pelas equações a seguir, é correto afirmar que o
produto por trabalhador, no equilíbrio,é

K, K, K, K, K, K,
(1) = sf -8 (2) f - = -

N N N N N N

a) a razão entre as taxas de poupança e de depreciação.

b) o produto entre as taxas de poupança e de depreciação.

c) a razão entre as raízes quadradas das taxas de poupança e de depreciação.

d) o produto entre as raizes quadradas das taxas de poupança e de depreciação.

54) Observe a figura e informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre o modelo de crescimento
de Solow. A seguir, indique a alternativa que apresenta a sequência correta.

I I
I i |
I I I
I

( ) A distância entre os pontos B e D corresponde ao consumo por trabalhador.

( ) Caso a economia se encontre no ponto A, haverá um aumento momentâneo dos investimentos.

( ) O ponto C corresponde a uma variação nula do estoque de capital em unidades de trabalho eficiente.

( ) O valor do estoque de capital em unidades de trabalho eficiente correspondente a "Regra de Ouro" e fica entre
Oeka.

a)F-F-V-F

b)F-V-V-V

c)V-F-F-V

d)V-V-F-F
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55) Analise o modelo IS/LM abaixo para uma pequena economia aberta e suponha livre e perfeita mobilidade de capital.

O modelo é representado pelas expressões a seguir. Observe.

Y = C (Y) + l(r) + G + X(e) - M(e);
Mo = L(r, Y);
r= r*

Considere: Y é o produto; C o consumo; I o investimento; G os gastos do governo; X as exportações; M as
importações; Mo a oferta monetária; L(r. Y) a função demanda por moeda; r a taxa de juros interna; e a taxa de
câmbio; r* a taxa de juros internacionais.

Diante do exposto,é correto afirmar que

a) a demanda por moeda varia inversamente em relação à renda.

b) a política fiscal se torna mais eficiente no curto-prazo, ao passo que a monetária perde a eficácia.

c) uma política monetária expansionista leva à depreciação da taxa de câmbio e ao aumento das exportações de
bens e serviços.

d) a política fiscal é mais eficiente em uma economia aberta, pois as taxas de câmbio fazem com que as exportações
líquidas aumentem.

56) As externalidades são inerentes ao desenvolvimento econômico e podem surgir entre produtores, entre consumidores,

e entre consumidores e produtores no processo dinâmico de evolução mercadológica e econômica. Informe se é
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre externalidades. A seguir, marque a alternativa que apresenta a
sequência correta.

( ) Devido ao fato de as externalidades não estarem refletidas nos preços de mercado,elas não podem se tornar
uma causa de ineficiência econômica.

( ) A utilização da cobrança de taxas para emissão de poluentes, por exemplo,é um método de eliminar uma
suposta externalidade provocada à sociedade em função de sua emissão.

( ) Há externalidades negativas, que ocorrem quando a ação de uma das partes impõe custos à outra; e
externalidades positivas, que surgem quando a ação de uma das partes se beneficia da outra.

a) V - F - F

b) V - F - V

c) F - V - F

d) F - V - V

57) A política econômica,administrada ao país, contém comandos que podem ser ministrados de acordo com as
necessidades almejadas em termos de resultados econômicos e sociais. Neste sentido, assinale a alternativa que

não condiz com a gestão pública da política econômica.

a) O Banco Central do Brasil é a autoridade monetária que gerencia com os recursos executivos disponíveis o
atingimento da meta inflacionária proposta pelo Conselho Monetário Nacional.

b) A política cambial utiliza-se do regime de câmbio flutuante, pois em tempos de economia globalizada,as relações
de trocas cambiais passam por processos de autoajuste e são reguladas pelo mercado.

c) A politica fiscal pode ser restritiva ou expansionista, dependendo do comportamento da carga tributária imposta
ao país, dos níveis de distribuição da renda e do acesso da população aos bens e serviços públicos.

d) A política monetária possui como principais instrumentos de gerenciamento dos meios monetários: a administração
da taxa de juros SELIC, os depósitos compulsórios dos bancos comerciais efetuados junto ao Banco Central do
Brasil e as operações de redesconto no mercado aberto.

58) Uma empresa possui riscos associados às suas atividades operacionais e financeiras, de modo que a minimização

desses riscos produz a maior agregação de valor econômico para a organização na condução de suas atividades
empresariais. Neste sentido,analise as afirmativas e assinale a incorreta.

a) O desempenho do risco econômico e do risco financeiro afeta o risco total da empresa e seu valor de mercado.

b) O risco financeiro reflete as eventuais incertezas para obtenção de fluxos de caixa superavitários, ou seja, com a
capacidade da empresa liquidar seus compromissos financeiros assumidos nos investimentos realizados e nas
demais saídas de caixa.

c) O resultado econômico e o resultado financeiro são dimensionados de forma diversa um do outro. O resultado
econômico se preocupa com a verificação do lucro operacional e o resultado financeiro se atém à capacidade de
geração de caixa da empresa.

d) O risco econômico é inerente à atividade empresarial e está associado ao comportamento da liquidez da empresa

e às caracteristicas mercadológicas onde opera. Esse risco pode ser dimensionado a partir dos saldos líquidos e
dos fluxos de caixa produzidos pela empresa nas suas atividades operacionais.
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59) O estudo das elasticidades dos bens e serviços auxilia os agentes econômicos a tomarem decisões de consumo e
oferta com base no comportamento dos preços dos bens e serviços oferecidos à sociedade, da renda dos
consumidores, bem como através da dinâmica de alterações dos preços dos produtos substitutos e complementares.

Assinale,dentre as alternativas, a considerada incorreta.

a) A elasticidade-renda é uma medida de sensibilidade que avalia o grau que a renda do consumidor afeta a
quantidade ofertada.

b) A elasticidade-preço é uma medida de sensibilidade que avalia o grau que o preço dos produtos ou serviços afeta
a quantidade demandada destes produtos.

c) A elasticidade-renda é uma medida de sensibilidade que avalia o grau em que a renda do consumidor afeta a
quantidade demandada do produto ou serviço em análise.

d) A elasticidade-cruzada da demanda é uma medida de sensibilidade que avalia o grau que o preço do produto ou
serviço "y" pode influenciar na quantidade procurada do bem ou serviço "x".

60) Foram realizadas pesquisas econômicas em determinado país, permitindo a obtenção das equações de equilibrio

dos mercados de bens e serviços e do mercado monetário, conforme abaixo descritas.

MERCADO DE BENS E SERVlÇOS (IS): Y = 460 - 100 r
MERCADO MONETÁRIO (LM): Y = - 200 + 2500 r + 1000/ P

Sendo: Y = nivel do produto real (em U$ bilhões)
r = taxa real de juros
P = índice geral de preços

Com base nas informações,assinale a alternativa que representa a curva de demanda agregada a essa economia.

452 40P
a) Y= -+-

1,04 1,04

352 30P
b) Y= -+-

1,04 1,5

352 30P
c) Y= -+-

1,5 1,5

452 40P
d) Y= -+-

1,5 1,5
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