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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

alimento tecido

economia A 3 4

economia B 2 3

A tabela acima apresenta os coeficientes técnicos de horas de

trabalho da mão de obra na produção de uma unidade de alimento

e de uma unidade de tecido em duas economias, identificadas como

A e B. A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.

51 A economia A tem menos custo de oportunidade na produção

de tecidos que a economia B.

52 Na economia B, o custo de oportunidade na produção de

alimentos é menor que o da economia A.

53 Na comparação entre as duas economias, verifica-se que a

economia B tem vantagem comparativa na produção de

tecidos.

54 Na comparação entre as duas economias, verifica-se que a

economia B possui vantagem absoluta na produção de tecidos.

55 A economia B apresenta vantagem relativa na produção de

alimentos e tecidos, em comparação com a economia A.

Em relação aos efeitos preço, renda e substituição em uma

microeconomia, julgue os itens seguintes.

56 Dois bens são complementares se a elasticidade-preço cruzada

da demanda é positiva.

57 Quando a elevação do preço do bem causa redução da

quantidade demandada, diz-se que o bem é inferior.

No que se refere à teoria do consumidor, julgue os itens que se

seguem.

58 Quando preços dos bens e renda do consumidor são

multiplicados por escalar positivo, a restrição orçamentária não

é alterada.

59 A escolha ótima do consumidor é sempre caracterizada pela

igualdade entre a taxa marginal de substituição dos bens e a

razão entre os seus respectivos preços.

60 Considere uma economia com dois bens, B1 e B2, estando B1

representado no eixo das ordenadas, e B2, no eixo das

abscissas. Nessa situação, se o preço de B1 for duplicado e o de

B2 for triplicado, a restrição orçamentária do consumidor será

deslocada para a esquerda e ficará mais inclinada.

Considerando a função utilidade U = 2x0,4y0,6, com px = 1 e py = 6,

em que pi é o preço do bem i e a renda do consumidor é igual a 50

unidades monetárias, julgue os seguintes itens.

61 O consumidor escolhe de forma ótima 25 unidades do bem x.

62 O nível de satisfação ótimo do consumidor é superior a 17

unidades.

63 O consumidor escolhe de forma ótima 5 unidades do bem y.

64 A demanda marshalliana do bem x é igual a .
30

p
x
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Considerando a função de produção Cobb-Douglas descrita por

f(x,y) = Axayβ, em que x e y são os fatores de produção e a e β, os

parâmetros, julgue os itens subsequentes.

65 A produtividade média e a produtividade marginal do insumo

y são dadas, respectivamente, por Axayβ!1 e βAxayβ!1.

66 Se a tecnologia de produção tem rendimentos constantes à

escala, então a produtividade marginal dos fatores é constante.

67 Se a + β > 0, a economia apresenta rendimentos crescentes à

escala.

Considere que uma firma opera em concorrência perfeita,

praticando preço de mercado unitário de 6 unidades monetárias e

cuja função custo total é descrita por CT = 0,2Q2 ! 5Q + 30, em que

Q é a função de produção. Com base nessas informações, julgue os

itens que se seguem.

68 A empresa está no equilíbrio de longo-prazo.

69 A empresa vende mais que 25 unidades.

70 A firma opera com lucro positivo superior a 120 unidades

monetárias.

Considerando o sistema de contas nacionais, os conceitos de déficit

e de dívida pública e as identidades e os agregados

macroeconômicos, julgue os itens a seguir.

71 Quanto maior for o crescimento da economia de um país,

maior será a necessidade de geração de superávits primários,

para se manter constante a relação dívida pública/PIB.

72 No cálculo do produto interno líquido a preços de mercado,

considera-se o fluxo de bens de propriedade de residentes do

país, excluindo-se tanto a depreciação quanto os impostos

indiretos e os subsídios.

73 O produto nacional calculado sob a ótica da renda pode ser

expresso pela soma dos salários e dos lucros das empresas,

deduzindo-se as despesas com aluguéis e com juros, para se

evitar a dupla contagem.

74 As tabelas de recursos e usos (TRU), que representam as

operações de produção, importação e consumo (intermediário

e final) por atividade econômica, apresentam como saldo o

valor adicionado e, consequentemente, o produto interno bruto

(PIB) do país.
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No que diz respeito ao comércio exterior, à formação de blocos
econômicos e ao fenômeno da globalização, julgue os itens
seguintes.

75 O MERCOSUL é considerado um mercado comum, porque há
livre movimentação de capital e trabalho entre os
países-membros do bloco.

76 Os efeitos do processo de globalização são tanto positivos
quanto negativos, uma vez que esse fenômeno permitiu a
melhor alocação de fatores de produção, mas aumentou a
interdependência econômica de países com poucas relações
comerciais.

77 O livre-comércio de mercadorias entre dois países tende a
aumentar a riqueza de ambos os países, ainda que um deles
seja mais eficiente, em termos absolutos, na produção de
qualquer mercadoria.

O balanço de pagamentos é o registro contábil das transações
econômicas de um país com o resto do mundo. Acerca desse
assunto, julgue os próximos itens.

78 Um dos objetivos da criação do Fundo Monetário
Internacional (FMI) foi a concessão de empréstimos aos
países-membros para se reduzir a duração e se diminuir a
intensidade do desequilíbrio nos balanços de pagamentos
desses países.

79 Conceder subsídios às exportações e estabelecer restrições não
tarifárias às importações, embora sejam medidas contrárias aos
preceitos do livre- comércio, são formas de se elevar o saldo da
balança comercial e reduzir o déficit no balanço de
pagamentos.

80 Um país está sujeito a perder reservas internacionais caso o
ingresso líquido de recursos financeiros registrados na conta de
capital e na conta financeira supere o déficit registrado no
balanço de transações correntes.

81 A valorização do real frente ao dólar norte-americano aumenta
o poder de compra do exportador brasileiro e encarece os
produtos importados, o que resulta na elevação do saldo da
balança comercial.

Acerca dos agregados monetários, bem como dos instrumentos e
efeitos econômicos das políticas monetária e fiscal, julgue os itens
subsequentes.

82 As operações de mercado aberto são os instrumentos mais
eficazes de política monetária, nas quais o Banco Central
vende títulos para aumentar a liquidez da economia e produzir
uma elevação da renda. 

83 A elevação da taxa de recolhimento compulsório, que mede a
relação entre os encaixes legais e os depósitos à vista de
bancos comerciais, reduz o volume de meios de pagamento em
circulação na economia, movimento que é representado pelo
deslocamento da curva LM para a esquerda.

84 A adoção de uma política fiscal restritiva por meio da elevação
de impostos tende a aumentar a renda, deslocando a curva IS
para a direita.

85 A senhoriagem é uma política limitada em razão do risco de se
criar processo inflacionário, embora possa ser utilizada para se
financiar o déficit público e se manter constante a relação
dívida pública/PIB.

86 Os meios de pagamentos ampliados (M2) correspondem à
soma dos meios de pagamentos restritos (M1) com os
depósitos especiais remunerados, depósitos de poupança e
títulos emitidos por instituições depositárias.

RASCUNHO

– 7 –

Cargo 8: ECONOMISTA



||SUFRAMA14_008_15N745736|| CESPE/UnB – SUFRAMA – Aplicação: 2014

Considerando o papel do governo na economia, os postulados da

teoria keynesiana, as curvas de oferta e demanda agregada e a

relação destas com a curva de Philips, julgue os itens que se

seguem.

87 Com a adoção de uma política monetária contracionista,

reduz-se a taxa de juros e aumenta-se o volume real de moeda,

deslocando-se a curva LM para a direita e para cima, contudo,

sem gerar efeitos na curva de demanda agregada.

88 A adoção de uma política fiscal expansionista tende a elevar a

inflação e a demanda agregada e a reduzir a taxa de

desemprego, relação entre preços e mercado de trabalho

ilustrada na curva de Philips.

89 O governo tem como funções a busca da adequada alocação de

bens públicos e a promoção de distribuição de renda

equitativa, de forma que a estabilidade e o crescimento

econômicos são alcançados pela própria dinâmica do sistema

de mercado.

90 Na teoria geral do emprego, Keynes refuta a noção de pleno

emprego ao admitir que os salários nominais são rígidos e o

desemprego é involuntário o que, dado um baixo nível de

demanda agregada, pode levar à recessão econômica.

Com relação às políticas fiscal e monetária do setor público, julgue

os itens a seguir.

91 Considerando-se que a poupança nacional seja superior ao

investimento agregado e que as reservas internacionais sejam

constantes, será correto afirmar que o país apresentará déficit

em transações correntes.

92 A variação positiva das reservas internacionais faz que o

BACEN tenha de vender títulos públicos no mercado para

manter a taxa de juros, SELIC, constante, o que resulta

diretamente da fixação da taxa de juros pelo BACEN.

93 A redução do compulsório por parte do Banco Central do

Brasil (BACEN), independentemente do comportamento dos

bancos comerciais, amplia a liquidez da economia.

94 A emissão de letras financeiras do tesouro (LFT) para financiar

a dívida pública brasileira reduz o poder da política monetária.

Julgue os itens subsequentes, relativos à estrutura orçamentária e à

evolução do déficit e da dívida pública no Brasil.

95 A DBGG considera o total das dívidas de responsabilidade do

governo junto ao setor privado.

96 Uma operação de crédito internacional a favor do governo

federal aumenta a DBGG.

97 O cálculo da dívida bruta do governo geral (DBGG) considera

as operações compromissadas realizadas pelo BACEN.

98 O cálculo da dívida bruta realizado no Brasil difere daquele

realizado pelo FMI.

Considere que uma economia seja descrita pelas equações abaixo,

em que u é a taxa de desemprego, g é a taxa de crescimento da

economia, π é a taxa de inflação, gm é a taxa de crescimento da

oferta de moeda e t é o indicativo de tempo, base anual.

ut = ut ! 1 ! 0,2(gt ! 0,03)

πt = πt ! 1 ! (ut ! 0,06)

gt = gmt ! πt

Com base nas informações apresentadas acima, julgue os itens que

se seguem.

99 Caso o Banco Central reduza a taxa de inflação de 10% para

5% ao ano de uma única vez, a taxa de desemprego subirá

para 13%.

100 O produto potencial da economia é de 3% ao ano.

101 Se for observada inflação de 10% ao ano e a economia estiver

operando no nível do produto potencial, a taxa de crescimento

da oferta de moeda será de 13% ao ano.

Acerca de bens públicos, julgue os itens a seguir.

102 Os shopping centers são tradicionalmente classificados como

bens públicos.

103 O sistema monetário nacional pode ser considerado um

exemplo de bem comum.

Com relação aos conceitos de dívida pública e superávit primário,

julgue os itens seguintes.

104 No cálculo da dívida líquida do setor público, não são

consideradas as dívidas junto a instituições como Caixa

Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES e demais bancos

públicos federais.

105 O superávit fiscal primário corresponde à diferença entre

receitas e gastos governamentais, excetuadas as despesas com

pagamento de juros. No conceito acima da linha, as receitas

são apuradas pelo regime de caixa, enquanto as despesas são

apuradas pelo regime de competência.
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Julgue os itens a seguir, com base na Constituição Federal de 1988

(CF), no Decreto-Lei n.º 288/1967, no Decreto-Lei n.º 356/1968 e

no Decreto n.º 61.244/1967.

106 Considere que uma máquina usada na construção de rodovias

tenha sido importada e esteja na Zona Franca de Manaus

aguardando para ser enviada a determinada zona de fronteira,

no estado do Acre, onde finalmente será utilizada. Nessa

situação, esse produto estará isento dos impostos de

importação e sobre produtos industrializados.

107 As atribuições do superintendente da SUFRAMA são

indelegáveis.

108 Considere que determinada mercadoria estrangeira tenha

entrado na Zona Franca de Manaus para ser estocada e

reexportada. Nessa situação, se a mercadoria for utilizada e

exportada posteriormente, será devido o imposto de

exportação.

109 A CF manteve a Zona Franca de Manaus com suas

características de área de livre comércio, tendo a Emenda

Constitucional n.º 42/2003, no Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, ampliado o prazo de sua

manutenção em dez anos.

Julgue os itens a seguir, com base na Lei Complementar

n.º 134/2010 e nos Decretos n.os 7.138/2010 e 7.139/2010.

110 A Coordenação-Geral de Promoção Comercial é responsável

por prestar apoio às missões de investidores estrangeiros de

interesse do polo industrial de Manaus.

111 Suponha que o superintendente da SUFRAMA pretenda

alienar vários veículos pertencentes à autarquia, os quais se

tornaram parcialmente obsoletos. Nessa situação, o

superintendente deverá enviar a proposta de alienação ao

Conselho de Administração da entidade.

112 O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES), na condição de conselheiro

titular do Conselho de Administração da SUFRAMA, tem a

faculdade de indicar pessoas para representá-lo nas reuniões

desse conselho.

113 Considere que o Conselho de Administração da SUFRAMA

tenha sido convocado para reunião extraordinária, à qual não

poderá comparecer seu presidente em virtude de grave doença.

Nessa situação, o ministro de Estado das Cidades presidirá

interinamente a referida reunião.

Julgue os itens a seguir, com base nas Leis n.os 8.387/1991 e

9.960/2000 e no Decreto n.º 6.008/2006.

114 Suponha que determinada empresa fabricante de

microcomputador portátil na Zona Franca de Manaus pretenda

ser beneficiada com a isenção do imposto sobre produtos

industrializados e a redução do imposto de importação. Nessa

situação, ela deve apresentar projeto ao Conselho de

Administração da SUFRAMA e seus produtos devem ser

produzidos de acordo com o processo produtivo básico

definido pelo Poder Executivo.

115 O não recolhimento da taxa de serviços administrativos da

SUFRAMA devida em virtude da importação de determinado

produto na Zona Franca de Manaus sujeita o

contribuinte-importador ao pagamento de juros e multa de

mora.

116 Considere que determinada empresa tenha importado peças

metálicas para a fabricação de brinquedos na Zona Franca de

Manaus, os quais serão destinados exclusivamente à

exportação. Nessa situação, a sociedade empresária estará

isenta do pagamento de taxas, preços públicos e emolumentos

devidos a órgãos, autarquias ou quaisquer entidades da

administração pública, direta ou indireta.

Julgue os itens que se seguem, com base na Resolução SUFRAMA

n.º 203/2012, no Decreto n.º 783/1993 e na Portaria Interministerial

n.º 170/2010.

117 A Resolução SUFRAMA n.º 203/2012 veda qualquer hipótese

de transferência de bem móvel objeto de benefício fiscal entre

sociedades empresárias cujos projetos industriais tenham sido

aprovados pela SUFRAMA.

118 Suponha que Alfa Ltda. seja titular de projeto industrial na

Zona Franca de Manaus. Nessa situação, a sociedade

empresária estará obrigada a apresentar à SUFRAMA,

anualmente, laudo técnico emitido por entidade de auditoria

independente relativo a seu processo produtivo básico e a seu

sistema de qualidade.

119 Os projetos industriais que têm por objetivo a industrialização

de produtos na Zona Franca de Manaus recebem abatimento de

até 24,5% no imposto de importação relativo a embalagens de

origem estrangeira.

120 Entre as competências do Grupo Técnico Interministerial de

Análise de Processos Produtivos Básicos (GT-PPB) estão o

exame e a aprovação de fixação ou alteração dos processos

produtivos básicos.
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