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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
As curvas de indiferença são uma forma gráfica de representar as
preferências de um agente. Considerando curvas de indiferença que
satisfaçam

os

axiomas

de

completude,

reflexividade

e

transitividade, bem como a existência de apenas dois bens, julgue
os itens a seguir.
51

Em relação ao sistema de contas nacionais e seus principais
agregados macroeconômicos, julgue os itens subsecutivos.
62

Um aumento da depreciação reduz o produto interno líquido.

63

Um aumento dos impostos indiretos eleva o crédito da conta da
renda nacional disponível líquida, tendo como contrapartida,
pelo lado do débito, aumento do consumo do governo ou da
poupança interna.

As curvas de indiferença que representem níveis distintos de
preferência podem se cruzar.

52

Se as preferências forem convexas, a média obtida entre duas

em R$ bilhões

cestas de bens será fracamente preferível a cada uma dessas
duas cestas individualmente.
Em relação à teoria da firma, julgue os itens subsequentes.
53

Em um processo produtivo, se existir produto marginal
decrescente em relação a um insumo, então os retornos de
escala serão decrescentes.

54

Quando a curva de custo marginal for crescente, as curvas de
custo médio total e custo médio variável serão crescentes.

55

No longo prazo, a decisão ótima de uma empresa será
continuar operando em determinado mercado, desde que o
preço do produto se mantenha igual ou superior ao custo médio
de produção do bem.

Julgue os próximos itens, relativos às diferentes estruturas de
mercado.
56

ofertante é negativamente inclinada.
58

A fixação não linear de preços, ou seja, quando o preço da
unidade produzida depende da quantidade adquirida pelo

59

30

importações

20

remessa de renda dos agentes domésticos para o
exterior

20

lucros enviados por empresas nacionais que
operam no exterior para suas matrizes no Brasil

10

No ano 201X, a variação das reservas cambiais do Brasil foi
positiva.

Julgue os itens que se seguem, a respeito dos agregados monetários.
67

A elevação das reservas voluntárias no Banco Central feita
pelos bancos comerciais reduz o papel-moeda em circulação.

68

Se a parcela dos meios de pagamentos que os agentes mantêm
como depósitos à vista aumentar e se a proporção de reservas
bancárias em relação ao depósito à vista diminuir, então o
multiplicador da base monetária aumentará.

69

A base monetária se expande quando, por exemplo, há
ampliação das reservas internacionais e venda de títulos
públicos pelo Banco Central.

Quanto maior for o salário ofertado no mercado de trabalho

Acerca do modelo IS-LM, julgue os itens seguintes.

legal, maior será o custo de oportunidade de um indivíduo

70

No caso da armadilha da liquidez, a política fiscal apresenta
sua máxima eficácia, não tendo efeito sobre a taxa de juros.

71

Considerando-se o efeito Fisher no caso clássico, um aumento
na expectativa de inflação gera uma redução da taxa real de
juros, o que expande a renda da economia.

entrar ou permanecer em uma atividade ilegal.
61

exportações

66

preços nos mercados, julgue os itens seguintes.
60

30

O saldo do balanço de transações correntes é negativo, o que
gera uma poupança externa positiva, uma vez que se absorvem
mais recursos reais do resto do mundo do que se transferem.

do que no equilíbrio de Stackelberg, mesmo que seja líder
Em relação ao conceito de custo de oportunidade e o papel dos

gasto do governo

65

Uma empresa apresenta lucro maior no equilíbrio de Cournot
neste último caso.

200

O PIB brasileiro no ano 201X foi de R$ 300 bilhões.

consumidor, é uma forma de definir discriminação de preços
de 3.º grau.

consumo privado

64

Um monopolista maximiza o lucro na parte elástica da
Em um mercado perfeitamente competitivo, a demanda para o

100

Considerando que os dados na tabela precedente representem
algumas informações financeiras do Brasil no ano 201X, julgue os
itens subsequentes, de acordo com a teoria dos sistemas de contas
nacionais em uma economia aberta.

demanda, operando com markup maior do que um.
57

investimento privado

Em um mercado de aluguel de casas, haverá excesso de oferta
de casas disponíveis para aluguel quando o preço praticado no
mercado estiver acima do preço de equilíbrio de mercado.
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Considerando que determinada taxa de emprego esteja abaixo de
sua taxa natural e que a economia esteja em um nível de
sobre-emprego, julgue os próximos itens.
72

No cenário em questão, a taxa de crescimento real de salário
supera a taxa de crescimento real da produtividade do trabalho.

73

Pela teoria da curva de Phillips, se for nula a expectativa
inflacionária, a taxa de crescimento real do PIB será maior que
a taxa de crescimento potencial do PIB, o que implica uma
inflação de oferta.

Acerca das funções econômicas governamentais, julgue os itens
seguintes.
74

75

76

O fornecimento de iluminação pública é exemplo de atuação
do governo em sua função alocativa.
A política de concessão de monopólios de serviços públicos a
empresas privadas por meio de licitações periódicas é exemplo
de atuação do governo em sua função distributiva.
Ao intervir no mercado de câmbio via compra de swaps
cambiais, o governo exerce sua função estabilizadora.

A participação direta do Estado em diversas atividades
econômicas foi, em linhas gerais, uma característica comum da
maioria dos países em desenvolvimento, principalmente daqueles
que buscaram um processo rápido de industrialização. Tendo em
vista o nível de atraso em vários setores da economia, o Estado
transformou-se em um agente econômico ativo, assumindo uma
variedade de papéis.

A evolução da intervenção do setor público no sistema
financeiro brasileiro esteve associada a vários fatores: seu papel
importante em atividades bancárias comerciais e de
desenvolvimento; as reformas dos anos 60 do século passado, que
tinham como objetivo modernizar o mercado de capitais brasileiro;
e a crescente importância dos programas de crédito subsidiados nos
anos 70.
(…)
Uma fonte importante de ação do Estado na economia
brasileira tem sido a de financiador do processo de crescimento. No
âmbito do projeto nacional de desenvolvimento, a ação do conjunto
de instituições financeiras estatais visava incentivar o
desenvolvimento de setores estratégicos, para os quais não havia
fontes privadas de financiamento adequadas.
F. Giambiagi e A. C. Além. Finanças públicas: teoria e prática no Brasil.
4.ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 78 (com adaptações).

A partir das informações apresentadas no texto precedente, julgue
os itens subsequentes a respeito da evolução da participação do
setor público na atividade econômica.
82

Entre as reformas ocorridas nos anos 60 do século passado que
modernizaram o mercado de capitais brasileiro, inclui-se a
extinção do Sistema Nacional de Habitação, o qual foi
substituído por programa de incentivo privado ao
financiamento habitacional.

83

O BNDES, desde a sua criação, tem sido a principal fonte de
financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil.

84

Com a extinção do Banco Nacional de Habitação, a Caixa
Econômica Federal passou a ser a única fonte de financiamento
habitacional disponível para os brasileiros.

F. Giambiagi e A. C. Além. Finanças públicas: teoria e prática no Brasil.
4.ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 75 (com adaptações).

Tendo o texto precedente como referência inicial, julgue os itens a
seguir, a respeito da participação do Estado na atividade
econômica.
77

No Brasil, o Estado como agente econômico ativo limita-se ao
papel de produtor, por meio de empresas estatais.

78

Nos países em que atua como regulador, o Estado cuida da
defesa da concorrência, sem, todavia, interferir nos preços e
nas tarifas de bens e serviços públicos.

A respeito da dívida pública, da necessidade de financiamento do
setor público e dos resultados fiscais, julgue os itens seguintes.
85

A dívida bruta do governo geral inclui a dívida bruta interna e
externa federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal.

86

No cálculo da dívida líquida do governo geral, os créditos
internos incluem os créditos concedidos a instituições
financeiras oficiais, como o BNDES, por exemplo.

87

A dívida líquida do setor público inclui a dívida líquida do
governo geral e a do Banco Central do Brasil, mas não inclui
a das empresas estatais, dado que estas possuem personalidade
jurídica de direito privado.

88

A diferença entre resultado nominal e resultado primário, na
contabilidade fiscal, refere-se à variação da inflação no período
de apuração.

89

Se determinada economia nacional, em determinado ano,
apresentar despesas totais de $ 1.300 bilhões — dos quais
$ 400 bilhões forem de despesas financeiras — e receitas totais
de $ 1.200 bilhões — dos quais $ 400 bilhões forem de
receitas financeiras —, o resultado primário será um superávit
de $ 300 bilhões.

Julgue os próximos itens, relativos a políticas econômicas e sua
relação com as funções econômicas do governo.
79

O aumento da alíquota de imposto de renda nas faixas de renda
mais alta é uma política monetária, uma vez que reduz a renda
disponível de quem é afetado por tal alíquota.

80

Políticas assistenciais, a exemplo do Programa Bolsa Família,
constituem o exercício da função distributiva do governo no
âmbito da política fiscal.

81

A fixação do valor do salário mínimo constitui política de
rendas, incluída no rol das funções distributivas do governo.
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Acerca da sustentabilidade da dívida pública, julgue os itens que se
seguem.
90

91

A dívida pública de um país pode ser considerada sustentável
se o resultado da diferença entre o valor presente esperado do
fluxo futuro de receitas e as despesas do devedor for suficiente
para realizar os pagamentos definidos nos termos dos contratos
e títulos vincendos.
O alongamento do prazo de vencimento da dívida pública e a
distribuição dos vencimentos de maneira suave são
instrumentos que reduzem o risco de insolvência.

Julgue os próximos itens, relativos ao papel regulador do Estado no
Brasil.
92

93

94

Após a grande leva de privatizações dos serviços de utilidade
pública, em especial a partir de meados da década de 90 do
século passado, o Estado abandonou seu papel de regulador,
deixando ao livre mercado o ajuste de precificação dos
serviços.
A tarifação pelo custo de serviço, adotada para a tarifação no
setor elétrico, com a criação da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), traz grandes incentivos para as
concessionárias reduzirem seus custos.
A busca por competição, que pode ocorrer de formas distintas
conforme o setor regulado, visa desmontar monopólios
naturais, o que permite tarifas menores e melhoria na qualidade
do serviço prestado.

Em relação aos planos de desenvolvimento e ao câmbio no governo
de Juscelino Kubitschek (JK), julgue os itens subsequentes.
103

O governo de JK teve inspiração desenvolvimentista e adotou
a política cambial como principal instrumento de política
econômica.

104

A Instrução n.º 113 da SUMOC introduziu benefícios cambiais
às exportações de café.

105

A reforma cambial de 1957 encerrou o processo de
substituição de importações.

Julgue os próximos itens, relativos aos principais planos de
estabilização a partir da década de 80 do século XX.
106

A política adotada nos anos 80 e 81 teve como focos a
limitação do crescimento nominal dos investimentos das
empresas estatais e a centralização dos recursos orçamentários
pelo Tesouro.

107

Para estabilizar a economia no fim do período militar, o
governo buscou apoio dos bancos internacionais para permitir
uma estratégia de ajuste de longo prazo.

108

O governo de João Figueiredo foi caracterizado por inflação
inercial, queda da atividade econômica e pedido de apoio ao
Fundo Monetário Internacional para a correção de
desequilíbrios externos.

109

As primeiras medidas de política econômica adotadas na Nova
República foram a contratação de novos servidores públicos
para preencher cargos até então ocupados por militares e a
adoção de medidas gradualistas de controle da inflação.

No que se refere a inflação e crescimento, julgue os itens
subsequentes.
95

96

Se em determinado ano em que a inflação for de 4% e o
produto interno tiver crescimento nominal de 8%, o
crescimento real será de 12%.
Caso o governo use o aumento da base monetária para
financiar suas despesas, parte desse aumento se transformará
em um tipo de imposto inflacionário, dependente da taxa de
inflação resultante do aumento da base monetária e da base
anterior.

A respeito dos planos de desenvolvimento mais importantes para a
economia brasileira desde a segunda metade do século XX, julgue
os itens a seguir.
Durante o governo de Getúlio Vargas, a situação cambial do
país sofreu importantes desequilíbrios acarretados pelos
déficits na balança comercial.
98 A vitória de Eisenhower na eleição para presidente dos Estados
Unidos da América fez que as operações de apoio e de
financiamento externo por parte do Eximbank para o Brasil
sofressem forte retração.
99 Na tentativa de resolver problemas estruturais, Oswaldo
Aranha, o ministro da Fazenda do governo de Getúlio Vargas,
adotou o sistema de taxas múltiplas de câmbio.
100 A Instrução n.º 70 da Superintendência da Moeda e do Crédito
(SUMOC) restabeleceu o monopólio cambial do Banco do
Brasil e extinguiu o controle quantitativo das importações
brasileiras.
101 O aumento do salário mínimo e os problemas enfrentados pelas
exportações de café foram importantes desafios econômicos
enfrentados pelo governo de Getúlio Vargas.
102 Durante o governo de Café Filho, o ministro Eugênio Gudin
apresentou árdua crítica ao modelo desenvolvimentista e
propôs a adoção de rigorosas medidas de controle da inflação
e da expansão do crédito.
97

A respeito dos principais indicadores do desenvolvimento
brasileiro, julgue os itens seguintes.
110

No período de 2001 a 2012, o índice de Gini cresceu em todas
as regiões do Brasil.

111

O Brasil não cumpriu a meta do desenvolvimento do milênio
de redução da taxa de mortalidade infantil.

112

A participação das mulheres no Congresso Nacional sofreu
redução no período de 2000 a 2012.

113

No período de 2000 a 2012, houve elevação da carga tributária
e redução da participação dos gastos com defesa nacional.

Em relação à previdência social brasileira, julgue os itens que se
seguem.
114

A desvinculação de recursos da União (DRU) e a renúncia das
receitas previdenciárias constituem a principal causa do déficit
da previdência social.

115

Excluindo-se o componente previdenciário, a seguridade social
é superavitária.

116

Os gastos com pensões são inferiores aos desembolsos do
programa Bolsa Família.

Em relação à estrutura orçamentária e à evolução do déficit e da
dívida pública brasileira, julgue os itens a seguir.
117

O conceito abaixo da linha corresponde à variação da dívida
líquida total, interna ou externa.

118

O resultado primário é contabilizado pelo regime de caixa.

119

As operações compromissadas não são computadas no cálculo
da dívida bruta do governo geral.

120

Para que o governo possa emitir dívida nova para pagar dívida
antiga, é necessário e suficiente que a taxa de crescimento do
PIB seja maior do que a taxa de crescimento da dívida.

