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•  Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso 
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a 
marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a 
Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas 
poderão ser utilizados para rascunho. 

 

PROVAS OBJETIVAS 
 

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS -- 

  Uma vez estabelecida a ordem política, a caminhada 
civilizatória deu seus primeiros passos e, com o início de sua 
organização em vilas, aldeias, comunas ou cidades, houve 
também a necessidade de criar poderes instrumentais para que 
alguns de seus integrantes gerissem os interesses coletivos. Os 
instrumentos de controle surgiram, então, muito antes do Estado 
moderno e apontam para a Antiguidade. 
  No Egito, a arrecadação de tributos já era controlada por 
escribas; na Índia, o Código de Manu trazia normas de 
administração financeira; o Senado Romano, com o auxílio dos 
questores, fiscalizava a utilização dos recursos do Tesouro; e, na 
Grécia, os legisperitos surgiram como embriões dos atuais 
tribunais de contas. 
  Com o nascimento do estado democrático de direito, 
torna-se inseparável dele a ideia de controle, visto que, para que 
haja estado de direito, é indispensável que haja instituições e 
mecanismos hábeis para garantir a submissão à lei. Desde então, 
consolidou-se, majoritariamente, a existência de dois sistemas de 
controle no mundo: o primeiro, de origem anglo-saxã, 
denominado sistema de controladorias ou sistema de auditorias-
gerais; e o segundo, de origem romano-germânica, denominado 
sistema de tribunais de contas. 
  A finalidade tradicional desses modelos de controle, que 
se convencionou chamar de entidade de fiscalização superior 
(EFS), é assegurar que a administração pública atue em 
consonância com os princípios que lhe são impostos pelo 
ordenamento jurídico, cuja finalidade principal é defender os 
interesses da coletividade. No Brasil, a arquitetura constitucional 
dedicou aos tribunais de contas essa tarefa. 

 Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Os tribunais de contas na era da governança pública:  
focos, princípios e ciclos estratégicos do controle externo.  

Internet: <www.tcees.tc.br> (com adaptações). 

Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto 
precedente, julgue os itens a seguir. 
1 Depreende-se do texto que a forma de organização das 

sociedades no espaço geográfico foi determinante para a 
criação de instrumentos de controle. 

2 O segundo parágrafo do texto dedica-se a apresentar fatos 
históricos que comprovam a afirmação anterior de que os 
instrumentos de controle remontam a Antiguidade. 

3 No segundo parágrafo, os termos “No Egito”, “na Índia”, “o 
Senado Romano” e “na Grécia” são seguidos de vírgula 
porque expressam circunstância de lugar no início da oração 
em que aparecem. 

4 No primeiro período do terceiro parágrafo, a forma verbal 
“haja”, em suas duas ocorrências, expressa existência, logo 
seria gramaticalmente correto substituí-la por exista, em 
ambas as ocorrências, sem alteração dos sentidos originais 
do texto. 

5 A expressão “essa tarefa”, no final do último parágrafo, 
refere-se à ideia expressa no trecho “assegurar que a 
administração pública atue em consonância com os 
princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico”, 
no primeiro período daquele mesmo parágrafo. 

6 O sentido e a correção gramatical do último período do 

primeiro parágrafo seriam preservados caso ele fosse 

reescrito da seguinte forma: Os instrumentos de controle 

surgiram, então, muito antes de o Estado Moderno apontar 

para a Antiguidade. 

7 O emprego das vírgulas para isolar a oração “que se 

convencionou chamar de entidade de fiscalização superior 

(EFS)” (último parágrafo) confere a tal oração valor 

explicativo. 

8 A expressão “desses modelos de controle” (primeiro período 

do último parágrafo) retoma o termo “tribunais de contas” 

(último período do penúltimo parágrafo). 

No que diz respeito ao plano de auditoria baseado no risco, 

julgue os seguintes itens. 

9 A materialidade consiste na ligação lógica ou influência 

sobre a finalidade do procedimento de auditoria e, quando 

apropriado, sobre a afirmação em consideração, não sendo 

afetada pela direção do teste. 

10 Entre os riscos de auditoria, o risco de que as demonstrações 

contábeis contenham distorção relevante antes da auditoria é 

composto do risco inerente e do risco de controle. 

Em relação à execução da auditoria e às evidências de auditoria, 

julgue os itens que se seguem. 

11 Na matriz de achados, para cada achado, são elencados a 

situação encontrada, o critério, as evidências e análises, as 

suas causas e os seus efeitos, mas não há indicação do 

encaminhamento e dos benefícios esperados, elementos que 

constam de outra matriz. 

12 Considere-se que um auditor tenha encaminhado e-mail a um 

fornecedor, solicitando que respondesse apenas no caso de 

discordância em relação às informações fornecidas. Nessa 

situação, o procedimento realizado pelo auditor consiste em 

uma circularização com solicitação de confirmação negativa. 

No que diz respeito ao Código de Ética da INTOSAI (ISSAI 30), 

julgue o item subsequente. 

13 Segundo o princípio da integridade, o profissional deve 

evitar circunstâncias ou influências que afetem ou possam 

ser vistas como capazes de afetar o seu julgamento 

profissional e de impedi-lo de agir de maneira imparcial e 

sem viés. 
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Com base na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 
n.º 8.429/1992), julgue os itens a seguir. 

14 É de competência privativa do Ministério Público a ação 
para a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade 
Administrativa. 

15 Para haver responsabilização pela prática de ato de 
improbidade administrativa, é necessário que a conduta seja 
realizada por agente público e de forma dolosa. 

Julgue o item seguinte, referente ao controle externo da 
administração pública. 

16 Em decorrência do princípio constitucional da 
inafastabilidade do Poder Judiciário, o julgamento das contas 
pelos tribunais de contas somente fazem coisa julgada 
formal, razão pela qual podem ser revistas e modificadas 
pelo Poder Judiciário. 

Considerando o Regimento Interno do Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina (TCE/SC), julgue os itens que se 
seguem. 

17 O responsável ou o procurador-geral do Ministério Público 
junto ao TCE/SC, caso queiram atacar decisões proferidas 
em processos de prestação ou tomada de contas, inclusive 
tomada de contas especial, podem ingressar com recurso de 
reconsideração, que possui efeito suspensivo, dentro do 
prazo de trinta dias, contados da publicação do acórdão no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. 

18 O presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral do 
TCE/SC serão eleitos pelos conselheiros para um mandato 
de dois anos, permitida a reeleição apenas por um período de 
igual duração. 

19 Para fins de distribuição de processos no âmbito do TCE/SC, 
os órgãos e as entidades da administração pública estadual, 
os municípios e outras entidades jurisdicionadas serão 
organizados em grupos de unidades gestoras. 

Julgue os itens a seguir, considerando as disposições doutrinárias 
acerca do direito administrativo e as previsões em vigor da 
Lei federal n.º 14.133/2021, da Lei estadual n.º 6.745/1985 
(Estatuto dos Servidores do Estado de Santa Catarina) e da 
Lei Complementar estadual n.º 255/2004. 

20 A culpa concorrente é uma das hipóteses em que fica 
completamente excluída a responsabilidade civil do Estado. 

21 O servidor do TCE/SC que concluir doutorado em área do 
conhecimento diretamente relacionada com as atividades de 
controle externo do tribunal fará jus ao adicional de 
pós-graduação, calculado no percentual de 25% sobre o 
vencimento do último nível e referência de seu cargo de 
provimento efetivo. 

22 As contratações realizadas no âmbito das repartições 
públicas sediadas no exterior seguirão obrigatoriamente a 
instrução processual e os procedimentos estabelecidos na 
Lei n.º 14.133/2021. 

23 O Estatuto dos Servidores do Estado de Santa Catarina, em 
regra, estabelece que o exame de saúde é obrigatório para a 
posse em cargo de provimento em comissão. 

A respeito da organização dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, conforme a Constituição Federal de 1988 e a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue os itens a 

seguir. 

24 Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do 

presidente da República, dispor definitivamente sobre 

tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem 

encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

25 As normas constitucionais alusivas às competências 

institucionais do Tribunal de Contas da União são de 

observância compulsória pelas constituições dos 

estados-membros. 

26 É possível a admissão de proposição de emenda parlamentar 

a projeto de lei de iniciativa exclusiva do presidente da 

República que dê ensejo a aumento de despesas, desde que, 

ao final dos trâmites cabíveis, o projeto seja sancionado pelo 

presidente da República. 

27 Não é possível o controle jurisdicional em relação à 

interpretação de normas regimentais das casas legislativas, 

sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo o Poder 

Legislativo, definir um verdadeiro significado da previsão 

regimental, em atenção ao princípio da separação dos 

Poderes. 

A respeito da despesa pública e de sua classificação, julgue os 

itens a seguir. 

28 Os precatórios oriundos de créditos alimentares de idosos 

(pessoas com 60 anos ou mais de idade), portadores de 

doenças graves e pessoas com deficiência são pagos com 

preferência sobre os demais créditos alimentares e sobre os 

créditos não alimentares ou comuns. 

29 As despesas correntes de custeio são destinadas à 

manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as 

destinadas a planejamento e execução de obras públicas. 

Com base na Lei n.º 4.320/1964, julgue os itens a seguir. 

30 Para fins de abertura de créditos suplementares, considera-se 

excesso de arrecadação o saldo positivo das diferenças 

acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a 

realizada, não sendo contabilizados os créditos 

extraordinários abertos no exercício. 

31 Os créditos adicionais classificados como suplementares 

terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem 

abertos. 

32 É vedada a anulação parcial ou total de dotações 

orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. 
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Considerando o disposto no Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e nas 
Leis n.º 8.429/1992 e n.º 12.846/2013, julgue os itens a seguir. 

33 O citado código de ética tem, entre seus objetivos, o de estimular, no campo ético, o intercâmbio de experiências e conhecimentos 
entre os setores público e privado. 

34 A Lei n.º 8.429/1992 enquadra a negligência na conservação do patrimônio público como ato de improbidade administrativa, 
quando se caracterizar conduta culposa. 

35 A Lei n.º 12.846/2013 prevê a responsabilização subjetiva da pessoa jurídica pela prática de ato lesivo quando o benefício 
auferido por ela destinar-se também a outros beneficiários. 

36 A perda patrimonial efetiva do ente público é indispensável para a configuração da ilicitude da conduta de frustrar processo 
seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos. 

Considerando a realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Santa Catarina, julgue os 
itens a seguir. 

37 No período do regime civil-militar brasileiro, o então deputado estadual de Santa Catarina Paulo Stuart Wright teve seu mandato 
cassado e, posteriormente, foi dado como desaparecido. 

38 No que diz respeito às áreas de colonização em que se estabeleceram imigrantes de origem alemã e italiana em Santa Catarina, 
não existem registros de conflitos entre os europeus e a população indígena durante o século XIX, dado que nesse período se 
encontrou um meio-termo de harmonia e solidariedade entre os povos. 

39 Conforme a pesquisa de desigualdade por cor ou raça feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2018, 
no que se refere à disparidade salarial, em Santa Catarina pessoas negras ou pardas ganham 39% a menos do que pessoas brancas. 

40 Entre 2019 e 2020, Santa Catarina alcançou índices de excelência na prevenção do desmatamento da Mata Atlântica, em 
comparação aos demais estados brasileiros onde esse bioma também ocorre. 

Espaço livre 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 

Considerando uma economia com o modelo macroeconômico 
tradicional no qual o governo controla a quantidade de moeda, 
julgue os itens a seguir.  

41 O modelo IS/LM é contracíclico, de modo que a expansão da 
quantidade de moeda gera redução do salário real de 
equilíbrio. 

42 O aumento do consumo autônomo das famílias altera a 
inclinação da curva IS e, por conseguinte, da curva de 
demanda agregada. 

43 O modelo IS/LM possui a propriedade da dicotomia clássica. 

44 O aumento do salário nominal gera aumento do nível de 
preços via expansão da demanda agregada. 

Considerando as políticas fiscal e monetária e seus efeitos, julgue 
os próximos itens. 

45 Senhoriagem é a forma como o governo financia os seus 
gastos públicos por intermédio da emissão de moeda. 

46 A política monetária contracionista em um regime de câmbio 
fixo com plena mobilidade de capitais é incapaz de afetar o 
produto da economia. 

Em relação às contas nacionais e aos principais agregados 
monetários, julgue os itens subsequentes. 

47 O valor do M1 é superior à base monetária. 

48 A elevação da taxa de juros gera aumento da demanda por 
moeda.  

49 Se o país possui entrada de investimentos externos, então 
haverá aumento das reservas internacionais.  

50 Em uma economia tradicional, o multiplicador monetário é 
calculado a partir da razão entre depósitos à vista em bancos 
comerciais e reservas bancárias.  

  Para dois bens X e Y, um consumidor consome 
quantidades x e y, respectivamente. Ao consumir x unidades de X 
e y unidades de Y, o consumidor desfruta utilidade dada por u(x, 
y) = ln x + y. Ele direciona uma dotação w (renda) para esses 
bens, que têm preços perfeitamente competitivos dados por pX e 
pY, respectivamente. 

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. 

51 O consumidor tem utilidade marginal decrescente para o 
bem Y. 

52 No equilíbrio, fixados os preços dos dois bens, a curva de 
Engel de Y é uma linha reta. 

53 No equilíbrio, a quantidade consumida do bem X não 
depende da renda w. 

Suponha que a quantidade produzida q por uma firma seja dada 
por q = 1200K2 / 3L1 / 3, sendo K a quantidade de capital investido 
e L a quantidade de mão de obra, ambas medidas em unidades 
convenientes. Sabendo que cada unidade de capital investido 
custa $ 6 e cada unidade de mão de obra custa $ 24, julgue os 
itens que se seguem. 

54 No curto prazo, fixando-se o capital em K0 = 50, obtém-se 
uma função de custo com custo fixo igual a $ 300. 

55 Fixada a quantidade produzida em 24.000 unidades, a 
isoquanta é a curva que mostra o menor custo possível para 
atingir esse nível de produção. 

56 A produtividade marginal do capital é o dobro da 
produtividade marginal da mão de obra no longo prazo. 

57 No longo prazo, a minimização do custo para produzir 
q = 24.000 unidades envolve a contratação de 5 unidades de 
mão de obra. 

  Alguns bens e serviços, por sua natureza, não podem ter 

sua oferta e procura determinadas pelas teorias clássicas da firma 

e do consumidor. Isso pode ocorrer por várias razões, como o 

fato de ser impossível impedir que um indivíduo desfrute do 

benefício trazido pelo bem ou serviço, mesmo que não tenha 

pagado por ele. Um exemplo típico é um farol, que ilumina as 

águas e o litoral ao redor de sua área. Mesmo que um fornecedor 

privado do serviço do farol cobrasse as embarcações que chegam 

ao porto pelo uso do serviço, outras embarcações que não 

aportam também se beneficiariam da iluminação do farol, porém 

sem pagar pelo preço do serviço. 

Considerando as informações e a situação hipotética do caso do 

farol, julgue os itens a seguir. 

58 A falha de mercado descrita no caso do farol é a 

externalidade negativa. 

59 A impossibilidade de cobrar cada beneficiário pelo serviço 

do farol o caracteriza como um bem não exclusivo. 

60 Por ser fornecido pelo Estado, como o serviço de água e 

esgoto, o serviço de farol é um bem público. 

Julgue os itens subsequentes, acerca do papel do estado e das 

funções econômicas por ele desempenhadas. 

61 Por meio da função desenvolvimentista, fomenta-se a 

geração de empregos e promove-se o crescimento 

econômico. 

62 A função alocativa tem como objetivo promover a alocação 

de recursos na distribuição de renda e realizar o equilíbrio no 

balanço de pagamentos. 

63 A função do governo na qual se utiliza transferência de renda 

é a função distributiva. 

64 A atividade estatal justifica-se pela necessidade de um bem 

do qual os consumidores não são excluídos caso não o 

paguem. 

Considerando uma situação hipotética de inflação nula, julgue os 

itens a seguir, relativos a necessidades de financiamento do setor 

público.  

65 O método de resultado fiscal segundo o critério abaixo da 

linha, nesse caso, apresentará resultado idêntico ao método 

que segue o critério acima da linha. 

66 O valor do resultado primário corresponderá à diferença 

entre o valor do resultado nominal e o de juros reais. 

67 O valor do resultado operacional corresponderá ao mesmo 

valor do resultado nominal. 

68 Nessa situação, o resultado operacional negativo significa 

que o governo está gastando acima de sua arrecadação de 

impostos, taxas e contribuições, ou seja, contribuindo para a 

elevação do endividamento do setor público. 

Julgue os próximos itens, a respeito da trajetória da dívida 

pública no Brasil e da relação dívida pública/PIB. 

69 A relação dívida pública bruta/PIB do país nos últimos 

dez anos tem crescido, mas, em 2021, o endividamento caiu 

mais de 8 pontos percentuais.  

70 A dívida chegou ao maior patamar da história em março de 

2020, quando atingiu 90% do PIB. 

71 A combinação de melhora fiscal com um cenário de maior 

taxa Selic acelera a redução do indicador de endividamento. 

72 O prazo médio da dívida encerrou 2021 em 6,8 anos, acima 

dos 5,8 anos registrados no fim de 2020. 
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  Nereu tem uma dívida de R$ 3.600,00 documentada em 

título que vence em 1/4/2022. As condições de pagamento do 

título determinam que, caso haja atraso de qualquer quantidade 

de dias, sejam cobrados juros de 4,5% ao mês com capitalização 

diária.  

Considerando essa situação hipotética e tendo como referências o 

mês comercial de 30 dias e o ano comercial de 360 dias, julgue 

os itens seguintes. 

73 A taxa de juros diária efetiva a ser cobrada é de 0,15% 

ao dia. 

74 A taxa de juros anual equivalente à taxa do título é maior que 

54% ao ano. 

75 O montante em reais a ser cobrado de Nereu, caso ele atrase 

o pagamento por 3 meses, é dado por 3600 ∙ (1,0015)90. 

  Nabuco tem um valor V a receber na data de hoje e seu 

devedor quer negociar a substituição do pagamento do valor V 

por uma série de cinco pagamentos mensais, o primeiro a vencer 

um mês a partir de hoje, a uma taxa de juros de 5% ao mês. 

Acerca dessa situação hipotética e considerando an | i = [1 – (1 + 

i)–n] / i como o fator de valor atual de uma série de n pagamentos 

postecipados uniformes à taxa de juros i e, ainda, as 

aproximações 1,05–2 = 0,91 e 1,05–5 = 0,78, julgue os itens a 

seguir. 

76 Se o devedor de Nabuco parcelar a dívida em cinco 

pagamentos iguais, cada pagamento terá o valor de 

V / a5 | 5% reais. 

77 Na data do terceiro pagamento, logo após a realização deste, 

o saldo devedor calculado pelo sistema de amortização 

constante será maior que o saldo devedor calculado pelo 

sistema francês (tabela Price). 

78 Se o devedor de Nabuco pagar a dívida pelo sistema de 

amortização constante, cada pagamento terá o valor de 

0,25V. 

  Um empresário avalia a possibilidade de investir 

R$ 1.200.000,00 na abertura de uma filial de sua loja. Com base 

nas condições de mercado da cidade em que a nova filial será 

aberta, o setor comercial prevê um fluxo líquido anual de 

R$ 320.000,00 em cada um dos próximos 5 anos, que é o prazo 

usual com base no qual se realiza esse tipo de análises no setor 

em questão. 

A respeito dessa situação hipotética e considerando an | i = [1 – 

(1 + i)–n] / i como o fator de valor atual de uma série 

de n pagamentos postecipados uniformes à taxa de juros i, 

julgue os itens a seguir. 

79 Sendo i* a taxa interna de retorno desse investimento, com o 

fluxo líquido previsto, caso o empresário receba a 

informação de que a taxa de inflação anual esperada para 

cada um dos próximos cinco anos é de 6%, a taxa interna de 

retorno real passa a ser dada por (1 + i*) ∙ 1,06 – 1. 

80 Se a taxa mínima de retorno que o empresário exige do seu 

investimento em uma filial é 16% ao ano, o fluxo líquido 

anual para que o investimento seja realizado deve ser 

1.200.000a5 | 16% reais. 

81 Qualquer que seja a taxa de retorno que o empresário exija, o 

valor presente líquido do investimento, considerados os 

fluxos anuais previstos, já se tornará positivo no quarto ano. 

82 O valor presente líquido do investimento, incluídas as 

previsões do fluxo líquido anual e dada uma taxa de retorno 

de 16% ao ano, é igual a 200.000 ∙ [10(1 – 1,16–5) – 6] reais. 

  Suponha que uma amostra de tamanho � = 1 seja retirada 

de uma população �~Binomial(�, �), em que � e � são 

parâmetros desconhecidos. Sabendo que � ∈ {1,2} e que � ∈ ��
�

,
�

�
�, se a amostra aleatória simples for representada por ��, 

considere a seguinte estatística para a estimação do par (�, �). 

�	��
 = �� = 1 e p =
1

5
, se �� = 0;

� = 2 e p =
1

4
, se �� = 1 ou 2.

 

Com base nessas informações, julgue os próximos itens. 

83 �	��
 é estimador de máxima verossimilhança para o par de 

parâmetros (�, �). 

84 Se � denota a média populacional desconhecida, então seu 

espaço paramétrico é representado pelo conjunto ��
�

,
�

�
�. 

85 �	��
 é uma estatística suficiente para a estimação do par de 

parâmetros (�, �). 

Considerando uma sequência de variáveis aleatórias discretas 

{��}, em que 	�� = −0,2�
 = 	�� = 0,2�
 = 0,5, para � ∈ {1,2, … }, julgue os itens a seguir, com relação à soma �� = ∑ ��
�
��� . 

86 �� segue distribuição uniforme discreta. 

87 O valor esperado de �� é igual a zero. 

88 Com base no teorema central do limite, se �[��] e ���[��] 

representam, respectivamente, a média e a variância de ��, 

então 
	�
��	�

�����	�

�→�(0,1) à medida que � → +∞. 

  Uma amostra aleatória simples de tamanho � = 10, 

representada como ��, … ,���, é retirada sem reposição de uma 

população de tamanho � = 1000 com o objetivo de se estimar o 

total populacional (�), a média populacional (�) e variância 

populacional (��), que são definidas como  

� = � ������

���

, 

� =
1

1000
� ������

���

 

e 

�� =
1

999
�	�� − �
��

���

, 

em que �� denota a variável de interesse referente ao �-ésimo 

elemento da população. 

Considerando que �� =
�

��
∑ ��

��
���  denota a média amostral e que �� =

�

�
∑ 	�� − ��
���

���  , julgue os itens a seguir. 

89 ���	��
 = 0,011∑ 	�� − ��
���
��� .  

90 O estimador para o total populacional � é �̂ = 10 × ��. 
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Uma vez definida uma variável aleatória, é importante descrever 
como os possíveis valores podem ocorrer por meio de uma 
distribuição de probabilidades, a qual pode ser discreta ou 
contínua, conforme a natureza da própria variável. Escolhida essa 
natureza, pode-se optar entre as distribuições mais usuais, caso se 
encaixe no caso em estudo. A respeito das distribuições de 
probabilidade, julgue os itens que se seguem. 

91 Considere que um apostador, lançando dois dados, aposte 
que a soma dos resultados será 7 e repete essa aposta até 
obter sucesso, com interesse na probabilidade de conseguir 
sucesso no quarto lançamento. Nesse caso, o apostador 
deverá usar a distribuição normal.  

92 Um gerente de uma central de teleatendimento interessado 
na probabilidade de que determinado atendente receba 
alguma ligação em até 10 minutos poderá determiná-la por 
meio da distribuição exponencial. 

93 Um gerente de uma central de teleatendimento interessado 
na probabilidade de que determinado atendente receba três 
ligações na próxima hora poderá usar a distribuição de 
Poisson para determinar tal probabilidade. 

  Em artigo publicado em 2004 no Journal of Political 

Economy, E. Miguel, S. Satyanath e E. Sergenti mostraram o 
efeito que o crescimento econômico pode ter na ocorrência de 
conflitos civis, com dados de 41 países africanos, no período de 
1981 até 1999. Em certo estágio da pesquisa, para verificar a 
possibilidade de usar dados sobre precipitação pluviométrica 
como variável instrumental, foi feita uma regressão entre o 
crescimento de tais precipitações (variável explicativa) e uma 
variável resposta que representa um indicador para a ocorrência 
de conflito: quanto maior for esse indicador, maior a 
possibilidade de conflitos no ano t no país i. Os resultados do 
modelo ajustado pelo método de mínimos quadrados ordinários 
se encontram na tabela a seguir. 

 variável dependente 

variável explicativa 

conflito civil 

(mínimo de 25 
mortos) 

conflito civil 

(mínimo de 1000 
mortos) 

crescimento na 
precipitação em t 

–0,024 
(0,043) 

–0,062
(0,030) 

crescimento na 
precipitação em t–1 

–0,122 
(0,052) 

–0,069
(0,032) 

efeitos fixos sim sim 

R
2 0,71 0,70 

observações 743 743 

Internet: <https://doi.org/10.1086/421174> (com adaptações). 

Os números entre parênteses na tabela apresentada indicam o erro 
padrão da estimativa dos coeficientes respectivos. Considere os 
valores críticos tα da variável t de Student, com significância α 
para os graus de liberdades adequados aos dados apresentados, 
como sendo t10% = 1,65, t5% = 1,96 e t1% = 2,58. Considerando as 
informações precedentes, julgue os próximos itens. 

94 Os resultados mostram que um aumento na precipitação 
pluviométrica no ano anterior resulta no aumento na 
ocorrência de conflito civil, nas duas regressões. 

95 As variáveis explicativas usadas explicam em torno de 71% 
das variações na ocorrência de conflito civil com um mínimo 
de 25 mortos nos países pesquisados, no período analisado. 

96 Os erros padrões abaixo de 0,05 mostram que o crescimento 
na precipitação no período t tem efeito significativo, com 
95% de confiança, sobre a ocorrência de conflito civil com 
mínimo de 25 mortos na primeira regressão. 

97 Os dados permitem concluir que há efeito significativo do 
crescimento da precipitação pluviométrica no período t–1 
sobre o crescimento da precipitação pluviométrica no 
período t. 

  Boa parte das análises de impacto de políticas públicas 
envolve o que se chama análise contrafactual, ou seja, tenta-se 
responder à pergunta “o que aconteceria se a política não fosse 
implementada?”. Outra parte consiste em comparar o 
comportamento de determinada variável de interesse antes e 
depois de certo ponto de referência no tempo, geralmente o ponto 
em que a política foi iniciada ou passou a ter efeitos mensuráveis. 
A econometria, então, passou a usar novos métodos, que vão 
além da pura análise de regressões lineares, apesar de ainda 
fazerem uso delas quando necessário. Dois desses métodos, com 
uso bastante extenso em publicações mais recentes, são a análise 
de descontinuidade na regressão (regression discontinuity design, 
ou RDD) e o método do controle sintético. Suponha, por 
exemplo, que se deseje analisar a efetividade da reforma 
tributária sobre o uso de combustíveis na geração de energia na 
Finlândia em 2011. Pode-se pensar o que ocorreria se a Finlândia 
não tivesse realizado a reforma tributária, por um lado, e também 
qual foi a mudança no consumo dos diversos combustíveis 
usados para a geração de energia, comparando-se o 
comportamento desse uso antes e depois de 2011. 

Considerando esse contexto, julgue os itens subsequentes. 

98 A comparação entre o comportamento do consumo dos 
combustíveis antes e depois da reforma tributária de 2011 na 
Finlândia pode ser feita por meio da análise de 
descontinuidade na regressão. 

99 Para aplicar o método do controle sintético, tenta-se 
construir um país semelhante à Finlândia (uma “Finlândia 
sintética”), de acordo com variáveis de interesse em anos 
anteriores a 2011, por meio de uma média ponderada de 
países geograficamente próximos à Finlândia que não 
tiveram uma reforma tributária semelhante à ocorrida neste 
país. 

100 Pelo método do controle sintético, verifica-se como o 
consumo dos diversos combustíveis se comportaria na 
“Finlândia sintética” nos anos após 2011, sem a reforma 
tributária em questão, usando os mesmos países e 
respectivos pesos encontrados na construção da “Finlândia 
sintética” para calcular esse consumo contrafactual. 

Espaço livre 


