
Escola de Administração Fazendária

Concurso Público  2009

Cargo: Analista Administrativo

Nome: N. de Inscrição

Boa prova!

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

2. O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não
poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.

3. Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra cursiva,  para
posterior exame grafológico:

“As ideias e estratégias são importantes, mas o verdadeiro desafio é a sua execução.”
(Percy Barnevick)

4. DURAÇÃO DAS PROVAS: 4 horas, incluído o tempo para a elaboração da Prova Discursiva e para o preenchimento
do CARTÃO DE RESPOSTAS.

5. Na prova objetiva há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

6. No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha,

escolha, sem ultrapassar as bordas.

7. Será anulada a  questão cuja  resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma
opção. Evite deixar questão sem resposta.

o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciadas as provas.

9. Durante as provas, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,  

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término das provas, poderão ser
copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.5 do edital regulador
do concurso.

11. A saída da sala só poderá ocorrer  depois de decorrida  uma  hora  do  início  das  provas.  A não-observância dessa
exigência acarretará a sua exclusão do concurso.

12. Ao sair da sala entregue este CADERNO DE PROVAS, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de
Sala.

página 11 não poderá ser assinada ou rubricada

2. Use as folhas pautadas deste caderno para desenvolver sua Prova Discursiva.

Quanto à Prova Discursiva:Quanto à Prova Discursiva:

Instruções

Área: Ciências Econômicas

Prova Objetiva 2 e
Prova Discursiva
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1 - Considere um consumidor cuja função utilidade é dada
pela função U(x,y) = x0,4y0,6.

Se o preço do bem x for igual a quatro reais, o preço do
bem y

seguinte cesta de consumo:

x = 10, y = 5

x = 10, y = 10

x = 5, y = 10

x = 5, y = 5

x = 4, y = 12

2 - Um consumidor, que escolhe como alocar sua renda R

na aquisição dos bens x e y, possui uma função utilidade
dada por U(x,y) = ln x + y. Sendo os preços de x e y
respectivamente p

x
e p

y
, temos que:

linear, as variações compensatórias e equivalentes
são diferentes do excedente do consumidor, já que
para esse tipo de função de utilidade não existe efeito
substituição, mas apenas efeito renda.

x x  p
x
/p

y
 = $1, então

a comparação entre a taxa marginal de substituição e
os preços de mercado revela que vale a pena trocar
uma unidade de y por uma de x, ou seja, a utilidade
aumenta.

a utilidade marginal de y depende apenas de quantas
unidades de x o consumidor possui.

o efeito renda será sempre negativo.

R=R$10 x e
y p

x
 = p

y
=R$1

escolherá duas unidades de x e oito unidades de y.

mágica que guarda um baú impossível de ser removido.

falsa, tiro de ti tudo que tens, mas se escolheres a chave
correta, herdarás as 100 moedas de ouro contidas nesta

que possui, de outras pilhagens a túmulos, o equivalente
a 50 moedas de ouro. Se as preferências forem expressas

pela função utilidade U =
escolhas sob risco foram feitas segundo a teoria da

.

da mesma.

se livrar do risco, de modo que esteja indiferente entre

25 moedas de ouro.

valor esperado da loteria.

.

Y = f(K,L), sendo K e L respectivamente as quantidades
de capital e trabalho empregadas na produção do bem Y,

Y = min{3K;2L} apresenta
retorno decrescente de escala.

Y = 10K1/2 L2/3 apresenta retorno
constante de escala.

produto marginal decrescente para todos os fatores
produtivos ao mesmo tempo.

meio, então, se dobrarmos a quantidade de todos os
insumos, a produção total aumentará metade disso.

como uma transformação monotônica de uma função
homogênea de grau um.

perfeitamente competitivo possui uma função de produção
Cobb-Douglas dada por y = K1/2L1/2 , sendo K e L a
quantidade de capital e trabalho empregada na produção
da quantidade y 

(K=100)
escolhe a quantidade de trabalho que pretende empregar,
conforme o salário w pago no mercado competitivo de

w = 25 / L2.

contratará 36 unidades de trabalho.

contratará 25 unidades de trabalho.

w, ou seja
L = aw + b, sendo a e b constantes.

um monopsônio, de modo que o trabalhador receberá
menos do que o valor daquilo que seu trabalho gera
em termos de receitas de vendas.
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se houver retorno decrescente de escala.

no ponto de mínimo desta.

mínimo das primeiras, se houver retorno constante de
escala.

total do custo variável.

de substituição técnica deve ser igual aos preços dos
insumos no caso de tecnologia de complementos
perfeitos.

7 - Assinale a opção correta no que se refere a mercados
perfeitamente competitivos.

positivamente inclinada, se houver retorno crescente
de escala.

escala ótima de produção, se houver retorno constante
de escala.

sentido de Pareto, porque o preço de equilíbrio supera
o custo marginal de produção.

ramo ascendente da curva de custos marginais para
preços maiores do que o custo variável médio mínimo.

o preço em equilíbrio seja igual ao custo variável médio
mínimo.

CT(Q) = 60Q+10, opera em um mercado no qual a função
demanda é expressa por Q = 100 – P, sendo P o preço do
produto e Q

que:

seja igual a 20 unidades.

constante.

o peso morto associado a esse monopólio é igual a

escolher simultaneamente suas estratégias a respeito da

de Cournot. No equilíbrio de Nash, a produção total nesse
mercado será:

em um crime, implicando assim o companheiro. Os pay-offs

representam os anos passados na cadeia e os jogadores

prisioneiro 2

Confessa Não Confessa

prisioneiro 1 Confessa 2 , 2 0 , 5

Não Confessa 5 , 0 1, 1

Assinale a opção correta.

dominantes, esse equilíbrio é ótimo de Pareto.

e o prisioneiro 1 escolhesse primeiro sua estratégia,

explorar a vantagem de ser o primeiro a jogar.

cadeia a pena de cada um.

pelos valores das taxas de desconto temporal dos
agentes.

a adoção da estratégia tit-for-tat
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11- Sobre o modelo de equilíbrio geral de trocas entre dois
consumidores A e B em uma Caixa de Edgeworth, na qual

alocações fora desse conjunto.

preferências forem côncavas, sempre é possível atingir
um equilíbrio competitivo se aumentarmos a dotação
de um bem de um indivíduo sem alterar a quantidade
disponível para o outro.

demanda pelos dois bens se anulam em equilíbrio,

equilíbrio.

ocorre tangência das taxas marginais de substituição
dos agentes pertence ao conjunto das alocações

12- Considere uma economia com dois bens (X e Y) e dois
consumidores (A e B). As funções utilidade de A e B são,
respectivamente,  U

A
 = X0.3Y0.7   e   U

B
 = X0.7Y0.3. Existem

10 unidades de cada um dos bens, sendo que  A possui 8
unidades de X e 2 unidades de Y. No equilíbrio geral de
trocas dessa economia, temos que:

X e B quer vender 5
unidades de Y.

X e 3 unidades de Y.

X e 4 unidades de Y.

 p
x
/p

Y
 = 2.

substituição de A e B são idênticas entre si e iguais a 3.

que:

quando não se observa o tipo de agente ou produto.

usados, se os compradores não conhecem a qualidade
do veículo e pagam o valor médio esperado, apenas
carros de má qualidade são transacionados.

uma taxa pigouviana estabelece um imposto igual ao
custo médio que a atividade causa a outros mercados.

Y e o vende a um preço unitário.
A função de produção do empregador depende do esforço
x Y = 10x. O esforço, por

o custo do esforço é expresso por c(x) = ½ x2. O salário
 $10. 

Admita adicionalmente que o pagamento pelo trabalho

pagamento será B se o empregado escolher se esforçar

 x = 10 e o pagamento será  

o agente se comporte segundo o melhor interesse do
principal, pois ocorre incentivo para não se esforçar.

15- Considerando os conceitos básicos e as identidades

incorreto

numa economia que possui um saldo em transações
correntes não nulo, a poupança interna pode ser maior
ou menor do que os investimentos totais da economia.

enviada ao exterior, então o Produto Interno Bruto é
menor do que o Produto Nacional Bruto.

necessariamente implica em um aumento na renda
real da economia.

o total de gastos de um governo não pode ser maior do
que o total de sua arrecadação tributária.

16- Considere os seguintes dados macroeconômicos:

Produção bruta total = 2.500
Importação de bens e serviços = 180
Impostos sobre produtos = 140
Consumo Intermediário = 1.300
Consumo Final = 1.000

Variação de estoques = 20

Considerando as identidades macroeconômicas básicas,

o Produto Interno Bruto são, respectivamente:
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Teoria Geral do Emprego do Juro e do 

Dinheiro

independentes, de variáveis dependentes, de parâmetros
dados e de algumas relações ou funções propostas em

volume de emprego e a renda nacional medida em
unidade de salários.

mas não a propensão marginal a consumir.

multiplicador dos investimentos e não depende da
propensão marginal a consumir.

18- Considerando o modelo IS/LM para uma economia aberta

que:

independente do regime cambial, no denominado caso

taxas de juros.

A demanda por moeda depende da renda e da taxa de
juros.

a economia estará sempre no pleno emprego.

partir do denominado modelo dos salários rígidos. Nesse

preços durante a vigência do contrato. Considerando que
o aumento no nível geral de preços efetivo foi acima do

a contratarem mais trabalho, o que aumentará o produto.
Considerando Y = produto, Y

n

taxa natural de desemprego, P = índice geral de preços
corrente, Pe = índice geral de preços esperado para o
futuro, W 

ser considerada como Y = Y
n
 – W/(P – Pe), onde               

W/(P – Pe) representa o salário real efetivo.

considerada como Y = Y
n

e),

Y será sempre igual a Y
n
.

considerada como
n

e), desde

Pe.

agregada.

Teoria Geral do Emprego do Juro e do Dinheiro”

Keynes, a teoria clássica dependeria, entre outras, da
seguinte hipótese:

sentido estrito.

o preço da procura agregada é igual ao preço da
oferta agregada para todos os níveis de produção e de
emprego.
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21- Considere o modelo a seguir:

Y = C + I + G

C = a + b(Y – T)

I = c – d.r

constantes positivas. A partir desse modelo, a expressão algébrica para a curva IS será dada por:

22- Considere uma curva de demanda agregada derivada do
modelo IS/LM para uma economia aberta e com governo.
Considere também que existam duas curvas de oferta:

é representada por uma reta vertical ao nível de pleno
emprego. Dado que a economia encontra-se no equilíbrio

somente a política monetária pode deslocar a curva
de demanda agregada.

produto estar acima do pleno emprego.

uma política monetária expansionista desloca a
curva de demanda agregada, mas terá efeito sobre o

a economia retornará ao nível de pleno emprego,
porém, no novo equilíbrio, o nível geral de preços
será maior.

23- Em relação aos conceitos monetários, é incorreto
que:

um aumento dos redescontos, por parte do Banco
Central, tende a elevar os meios de pagamentos.

relação ao M1, pode ser afetado pelos recolhimentos
voluntários dos bancos comerciais.

relação ao M1, pode ser afetado pelo comportamento

moeda.

O Banco Central possui total controle sobre o

M1, é maior ou igual a 1, então a compra de títulos
pelo Banco Central eleva os meios de pagamentos
na economia.

24- Considerando a taxa de câmbio como sendo o preço,
em Reais, de uma unidade de moeda estrangeira, e
supondo uma economia aberta e inserida no sistema

um aumento na taxa de câmbio nominal implica
necessariamente em um aumento na taxa real de
câmbio.

em Reais, de um Dólar, uma elevação nessa taxa

Dólar.

de dólares por parte do Banco Central tende a

juros internas.
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25- Considere os dois modelos a seguir:

Modelo I

Y = C + Io + G

Modelo II

Ms

 Onde

Ms

Considerando o nível geral de preços igual a 1 e que a
relação entre as variáveis endógenas e exógenas estão
aquelas consideradas pela Teoria  Keynesiana, é incorreto

demanda por moeda.

expansionista eleva o produto e que o multiplicador

demanda por moeda.

política monetária expansionista sobre o produto e a
taxa de juros.

Teoria 

Geral do Emprego do Juro e do Dinheiro

capital como sendo a taxa de desconto que tornaria o valor

desse capital, durante toda a sua existência, exatamente

Complete corretamente o texto acima:

ao seu preço de demanda multiplicada pela taxa de
juros.

de depreciação, que seria estimada pelo próprio
empresário.

ao seu preço de oferta.

27- Ao explicar determinado modelo macroeconômico,
eoria

Macroeconômica

marginal da mão-de-obra e a desutilidade marginal

mão-de-obra. Os salários e os preços são totalmente
determinados por fatores monetários. As mudanças
do lado real podem afetar preços e salários, mas as
mudanças no lado monetário não têm efeito sobre as

Esse texto refere-se:
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denominada por muitos como uma síntese neoclássica

textos pelo modelo IS/LM. Com base nessa interpretação
incorreto

moeda como função da taxa de juros.

modelo clássico desenvolvido pelo próprio Keynes.

renda e taxa de juros, que deve ser mantida para que
as poupanças se igualem aos investimentos.

determinados simultaneamente.

taxa de juros.

29- A Constituição Federal, ao estabelecer que a lei

seguinte princípio orçamentário:

30- No contexto do processo orçamentário, tal como prevê a

Poderes Legislativo e Executivo.

acompanhamento dos controles interno e externo.

no projeto de lei do Plano Plurianual que tenham sido
aprovadas pelo Congresso Nacional em dois turnos de
votação.

governamental.

investimento das empresas estatais.

legislativa prévia.

Plano Plurianual.

promulgado nos últimos 4 meses do exercício podem
ser reabertos nos limites dos seus saldos e viger até o

-
riamente, mediante a adoção de medida provisória.

contra o devedor.

a serem inscritos em Dívida Ativa.

em Dívida Ativa.

não-tributários a serem inscritos em Dívida Ativa.

empresas ou entidades de qualquer espécie, já
constituídas, quando a operação não importe aumento
do capital.
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34- Sobre o tema ‘Suprimento de Fundos’, inovado nos últimos

opção correta.

movimentação.

responsável por dois suprimentos.

saque.

que recebe suprimento de fundos, não mais se exige a
prestação de contas de sua aplicação.

35- Inscreve-se em ‘Restos a Pagar Não-Processados’ a
despesa que ainda não tenha concluído a seguinte fase:

36- Sobre o tema ‘Conta Única do Tesouro Nacional’, assinale
a opção correta.

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

por intermédio do Banco do Brasil S/A.

Administração Pública Federal integrantes do SIAFI,

consolidadas diariamente no âmbito do SIDOR, de

37- De acordo com a Lei n. 9.986/2000, a aquisição de bens
e a contratação de serviços pelas Agências Reguladoras
poderá se dar nas modalidades de:

38- O contrato administrativo pelo qual a Administração
confere ao particular a execução remunerada de serviço
público ou obra pública, ou lhe cede o uso de bem público,

como:

39- Considerando as normas que regem as transferências
de recursos da União mediante convênios e contratos

sociais de interesse público denomina-se:

40- De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal,
constituem requisitos essenciais da responsabilidade

arrecadação de todos os tributos da competência
constitucional do ente da Federação. Nos casos em que
um determinado ente deixe de observar tal dispositivo,
ser-lhe-á vedada:

que seja o tributo.

refere aos impostos.

que seja o tributo.

refere aos impostos.

-
rias, no que se refere aos impostos.
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