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Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção�correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,

use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões de 1 a 4.

Se quer seguir-me, narro-lhe; não uma aventura, mas1

experiência, a que me induziram, alternadamente, séries de

raciocínios e intuições. Tomou-me tempo, desânimos,

esforços. Dela me prezo, sem vangloriar-me. Surpreendo-me,4

porém, um tanto à-parte de todos, penetrando conhecimento

que os outros ainda ignoram. O senhor, por exemplo, que sabe

e estuda, suponho nem tenha idéia do que seja na verdade —7

um espelho? Demais, decerto, das noções de física, com que

se familiarizou, as leis da óptica. Reporto-me ao

transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério.10

Inclusive, os fatos. Ou a ausência deles. Duvida? Quando

nada acontece, há um milagre que não estamos vendo.

Fixemo-nos no concreto. O espelho, são muitos,13

captando-lhe as feições; todos refletem-lhe o rosto, e o senhor

crê-se com o aspecto próprio e praticamente imudado, do qual

lhe dão imagem fiel. — Mas que espelho? Há os “bons” e16

“maus”, os que favorecem e os que detraem; e os que são

apenas honestos, pois não. E onde situar o nível e ponto dessa

honestidade ou fidedignidade? Como é que o senhor, eu, os19

restantes próximos, somos, no visível? O senhor dirá: as

fotografias o comprovam. Respondo: que, além de

prevalecerem para as lentes das máquinas objeções análogas,22

seus resultados apóiam antes que desmentem a minha tese,

tanto revelam superporem-se aos dados iconográficos os

índices do misterioso. Ainda que tirados de imediato um após25

outro, os retratos sempre serão entre si muito diferentes. Se

nunca atentou nisso, é porque vivemos, de modo incorrigível,

distraídos das coisas mais importantes. (...) Ah, meu amigo,28

a espécie humana peleja para impor ao latejante mundo um

pouco de rotina e lógica, mas algo ou alguém de tudo faz para

rir-se da gente... E então?31

João Guimarães Rosa. O Espelho. primeiras estórias. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 15.ª ed., 2001, p. 119-21.
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Assinale a opção correta acerca das idéias desenvolvidas no texto.

A Para o narrador, tudo no mundo é um mistério, com exceção

dos fatos que podem ser cientificamente explicados pelas leis

da física.

B Infere-se do texto que a experiência narrada, apesar de

complexa e sacrificante, orgulha o narrador porque possibilita

a reformulação de uma conhecida lei da óptica.

C O narrador reporta-se ao transcendente e acredita que tudo é

um mistério que as pessoas, devido à forma como vivem, não

percebem.

D Para o narrador, as fotografias comprovam como somos no

visível, ainda que os retratos seqüenciais sejam entre si muito

diferentes.

E Infere-se do texto que a tentativa de impor rotina e lógica ao

mundo falha porque não há conhecimento científico suficiente

a respeito de vários fatos.
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No trecho “narro-lhe; não uma aventura, mas experiência, a que

me induziram, alternadamente, séries de raciocínios e intuições”

(R.1-3), mantém-se a correção gramatical do texto com a

substituição de “a que” por

A de que.

B em que.

C que.

D as quais.

E à qual.
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Assinale a opção incorreta com relação ao seguinte trecho do

texto: “O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho nem

tenha idéia do que seja na verdade — um espelho?” (R.6-8).

A O termo “por exemplo” está separado por vírgulas porque é

uma expressão apositiva.

B Em “que sabe e estuda”, o pronome “que” refere-se ao termo

“O senhor”.

C A inserção de uma vírgula logo após “tenha” constituiria

transgressão à norma gramatical.

D O segmento “do que seja na verdade — um espelho?”

completa o sentido da palavra “idéia”.

E Mantém-se a correção gramatical do texto caso, logo após

“suponho”, seja inserido o vocábulo que.

���������

No trecho “a espécie humana peleja para impor ao latejante

mundo um pouco de rotina e lógica, mas algo ou alguém de tudo

faz para rir-se da gente” (R.29-31), identifica-se oração com

sentido

A causal.

B condicional.

C conformativo.

D conclusivo.

E contrastivo.

Texto para as questões de 5 a 7.

O que distingue a atitude científica da atitude1

costumeira ou do senso comum? Antes de mais nada, a

ciência desconfia da veracidade de nossas certezas, de nossa

adesão imediata às coisas, da ausência de crítica e da falta de4

curiosidade. Por isso, onde vemos coisas, fatos e

acontecimentos, a atitude científica vê problemas e

obstáculos, aparências que precisam ser explicadas e, em7

certos casos, afastadas.

Delimitar ou definir os fatos a investigar, separando-os

de outros semelhantes ou diferentes; estabelecer os10

procedimentos metodológicos para observação,

experimentação e verificação dos fatos; construir instrumentos

técnicos e condições de laboratório específicas para a13

pesquisa; elaborar um conjunto sistemático de conceitos que

formem a teoria geral dos fenômenos estudados, que

controlem e guiem o andamento da pesquisa, além de16

ampliá-la com novas investigações, e permitam a previsão de

fatos novos com base nos já conhecidos são os pré-requisitos

para a constituição de uma ciência e as exigências da própria19

ciência.

A ciência distingue-se do senso comum porque este é

uma opinião baseada em hábitos, preconceitos, tradições22

cristalizadas, enquanto a primeira baseia-se em pesquisas,

investigações metódicas e sistemáticas e na exigência de que

as teorias sejam internamente coerentes e digam a verdade25

sobre a realidade. A ciência é conhecimento que resulta de um

trabalho racional.
Marilena Chaui. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 13.ª
ed . ,  2003 ,  p.  218-20 (com adaptações) .
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Da leitura do texto infere-se que

A a atitude científica se distingue do senso comum porque

investiga fatos sem explicações coerentes e mais complexos

do que os abordados pela tradição popular.

B o trabalho científico, que requer investigação metódica e

sistemática, baseia-se no trabalho racional, que conduz ao

conhecimento.

C a exigência de que as teorias apresentem a realidade de forma

verdadeira não é aplicável a todas as investigações científicas,

pois algumas ciências trabalham com teorias não-empiristas.

D a formação de uma teoria geral por meio de elaboração de

conceitos capacita o cientista a construir tradições

não-cristalizadas.

E o senso comum prejudica o desenvolvimento da sociedade,

pois forma indivíduos que não se posicionam criticamente

diante dos resultados das pesquisas científicas.

���������

Com relação a aspectos gramaticais do texto, assinale a opção

correta.

A Na linha 1, com a substituição de “O que” por O quê, a

correção gramatical será mantida.

B No segmento “a ciência desconfia da veracidade de nossas

certezas, de nossa adesão imediata às coisas, da ausência de

crítica” (R.2-4), as vírgulas são empregadas para isolar a

expressão explicativa.

C No trecho “de nossa adesão imediata às coisas” (R.3-4), o

emprego do acento indicativo de crase justifica-se pela

regência do termo “imediata”.

D No trecho “Por isso, onde vemos coisas, fatos e

acontecimentos” (R.5-6), “onde” complementa o sentido de

“coisas, fatos e acontecimentos”.

E Estariam garantidas a coerência e a correção gramatical do

texto caso as formas verbais “formem” (R.15), “controlem”

(R.16), “guiem” (R.16) e “permitam” (R.17) estivessem

flexionadas no singular: forme, controle, guie e permita.
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No trecho “além de ampliá-la com novas investigações”

(R.16-17), o pronome de terceira pessoa refere-se, no segundo

parágrafo, a

A “observação” (R.11).

B “experimentação” (R.12).

C “pesquisa” (R.16).

D “previsão de fatos novos” (R.17-18).

E “constituição de uma nova ciência” (R.19).
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Texto para as questões de 8 a 10.

Freqüente indicador do processo de inovação, o1

número de patentes mundiais depositadas e concedidas

anualmente revela os países com maior efervescência

inovadora. Segundo a Organização Mundial da Propriedade4

Intelectual, em 2005, foram depositadas no planeta cerca de

134 mil patentes por meio do Tratado de Cooperação de

Patentes.7

Embora o Brasil figure com modestas 283 patentes,

estamos na frente de Portugal (57) e dos principais países

parceiros do MERCOSUL e da América Latina. Indicadores10

de produtividade científica atestam a qualidade da pesquisa

brasileira. Em 2005, segundo o ISI (USA), publicamos 16.950

artigos, que representam 1,8 % do total mundial. Além disso,13

destaca-se a formação de 10.616 mil doutores.

Vivemos um momento de amadurecimento e inflexão

para a ciência e tecnologia (C&T) brasileira. As estratégicas16

Conferências de C&T e Inovação (também na área da saúde)

e a recente Lei da Inovação ajudam a criar um ambiente

estimulante para que as empresas aumentem seus19

investimentos em desenvolvimento tecnológico. (...)

Projeções de 2003 indicam que os Estados Unidos da

América (EUA) investiram US$ 285 bilhões em pesquisa e22

desenvolvimento, a União Européia, US$ 211 bilhões, o

Japão, US$ 114 bilhões, e a China, US$ 85 bilhões, deixando

claro que integrar pesquisa, desenvolvimento tecnológico e25

inovação torna essas nações mais poderosas. Não há outro

caminho a ser percorrido pelo Brasil para se tornar uma

grande potência.28

Para uma trajetória vitoriosa, grande parcela de

responsabilidade cabe ao Congresso Nacional na aprovação

do orçamento de C&T de 2006 e na ampliação cada vez31

maior dos recursos destinados a C&T. Esperamos dos

deputados e senadores uma atitude de parceria com a

comunidade científica, com os órgãos de fomento do governo34

federal e as empresas, para que o país possa dar um salto

exponencial no seu desenvolvimento, ocupando lugar de

destaque na comunidade internacional. Assim construiremos37

uma nação forte, com justiça social e melhores condições de

vida para a população.

Renato Cordeiro. Correio Braziliense, 7/3/2006, p. 19 (com adaptações).
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Considerando as idéias e as informações do texto, infere-se que

A é necessário, para uma nação se tornar forte, que as indústrias

e as empresas invistam em projetos internacionais de

capacitação humana e em pesquisas sociais.

B os EUA e a União Européia, devido aos investimentos

realizados, são considerados potências tecnológicas.

C todos os países que investem grande soma em dinheiro em

pesquisas, desenvolvimento tecnológico e inovação possuem

igualdade social.

D os países da América Latina alcançavam, em 2005, uma

posição de destaque no mundo acadêmico com a formação de

milhares de novos cientistas.

E o Brasil, apesar de apresentar um número insignificante de

patentes, responde pelo maior número de artigos publicados

em países em desenvolvimento.
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Assinale a opção incorreta acerca das idéias do texto.

A O número de patentes revela os países mais inovadores.

B A Lei da Inovação tem contribuído para estimular o

desenvolvimento tecnológico no Brasil.

C De acordo com projeções feitas em 2003, os EUA, a União

Européia e o Japão investiram valores acima de US$ 100

bilhões em pesquisa e desenvolvimento.

D O investimento do governo nas pesquisas que são

desenvolvidas pela comunidade científica brasileira tem

proporcionado ao país uma posição de destaque internacional.

E No Brasil, é necessária a parceria entre políticos e

comunidade científica, já que a aprovação do orçamento de

C&T depende do Congresso Nacional. 
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Com relação a aspectos gramaticais do texto, assinale a opção

correta.

A Nas linhas 3 e 4, o trecho “os países com maior efervescência

inovadora” completa o sentido da forma verbal “revela”.

B Na linha 5, a substituição de “foram depositadas” por foram

depositados manteria a correção gramatical e o sentido do

texto.

C Na linha 9, a forma verbal “estamos” poderia ser substituída

por está, sem prejuízo para o sentido do texto, já que se

mantém a mesma pessoa verbal.

D No trecho “As estratégicas Conferências de C&T e Inovação

(também na área da saúde) e a recente Lei da Inovação

ajudam a criar” (R.16-18), a forma verbal “ajudam” poderia,

opcionalmente, concordar com o sujeito mais próximo, sendo

substituída por ajuda.

E No trecho “que integrar pesquisa, desenvolvimento

tecnológico e inovação torna essas nações mais poderosas”

(R.25-26), substituir “torna” por tornam manteria a correção

gramatical.



UnB/CESPE – INPI / Nome do candidato: – 4 –

Cargo 5: Pesquisador – Área de Formação: Economia É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

LÍNGUA INGLESA

Read the following text and answer questions 11 to 20.

In recent years, the literature on change management1

and leadership has grown steadily, and applications based on

research findings will be more likely to succeed. Use of tested

principles will also enable the change agent to avoid4

reinventing the proverbial wheel. Implementation principles

will be followed by a review of steps in managing the

transition to the new system and ways of helping7

institutionalize the process as part of the organization’s

culture.

Members of any organization have stories to tell of the10

introduction of new programs, techniques, systems, or even,

in current terminology, paradigms. Usually the employee, who

can be anywhere from the line worker to the executive level,13

describes such an incident with a combination of cynicism and

disappointment: some managers went to a conference or in

some other way got a “great idea” (or did it based on threat or16

desperation such as an urgent need to cut costs) and came

back to work to enthusiastically present it, usually mandating

its implementation. The “program” probably raised people’s19

expectations that this time things would improve, that

management would listen to their ideas. Such a program

usually is introduced with fanfare, plans are made, and things22

slowly return to normal. The manager blames unresponsive

employees, line workers blame executives interested only in

looking good, and all complain about the resistant middle25

managers. Unfortunately, the program itself is usually seen as

worthless: “we tried team building (or organization

development or quality circles or what have you) and it didn’t28

work; neither will TQM*”. Planned change processes often

work, if conceptualized and implemented properly; but,

unfortunately, every organization is different, and the31

processes are often adopted “off the shelf”. “The organization

buys a complete program, like a ‘quality circle package,’ from

a dealer, plugs it in, and hopes that it runs by itself” (Kanter,34

1983, 249). Alternatively, especially in the underfunded

public and notforprofit sectors, partial applications are tried,

and in spite of management and employee commitments, do37

not bear fruit. 

* Total Quality Management

Internet: <www.improve.org/tqm.html> (with adaptations).
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“In recent years, the literature on change management and

leadership has grown steadily” (R.1-2) is the same as

A Lately, the writings about change administration and

leadership have constantly been increased.

B Presently, the literature on change management and leadership

mutation will have grown rapidly.

C Recent writings on management and leadership have

drastically changed.

D At present, the literature about leadership and management is

growing fast.

E Nowadays, the writings on administration and leadership have

dramatically changed.
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According to the text,

A the change agents are now supposed to recreate the proverbial

wheel.

B the change agents will be able to put into practice tested ideas

or rules.

C checked principles will enable the agent to avoid changes.

D changes will be based on the agents’ own principles.

E the agents’ principle will be able to be tested.

��������	�

From the text, it can be correctly deduced that a “conference”

(R.15)

A is the best way to get familiar with the best ideas.

B is where costs can be cut.

C can play a misleading role in organizational development. 

D is the suitable tool for managers to supply their urgent needs.

E is the best way to avoid a company’s failure.
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Based on the text, choose the correct option.

A Seldom do employees doubt the efficacy of new

organizational methodologies.

B The employee’s experience with new programs, techniques,

systems and paradigms has been rewarding.

C New organizational paradigms are now unquestionable

devices to help enterprises to prosper.

D The line worker and the executive level disagree as far as the

role of the middle managers are concerned.

E Organization members have old stories to tell about

innovative programs.
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According to the text, the new programs

A always come up to people’s expectations.

B are fated to be a success.

C may become too much fuss about nothing.

D can never fail.

E fail to succeed because of the clients.
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From the text, it can be correctly deduced that

A planned change processes simply do not work.

B there should be the same planned processes for any company.

C “off the shelf” processes can suit different companies.

D every company should follow the same change process.

E planned change processes must cope with the enterprise

characteristics.
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According to the text,

A a “quality circle package” (R.33) is all that is needed to deal

with business problems.

B a ready-made program is particularly useful to underfunded

public sectors.

C management and employee interests can make a new program

bear fruit.

D TQM is a suitable tool for some companies, if adequately

installed.

E TQM does not work properly for government organizations

at all.
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A suitable paraphrase of “Implementation principles will be

followed by a review of steps” (R.5-6) is

A Implementation principles are going to follow a review of

steps.

B A review of steps will be followed by implementation

principles.

C Implementation principles will follow a review of steps.

D A review of steps will follow implementation principles.

E A review of steps is going to be followed by implementation

principles.
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In line 18, “mandating” can be correctly replaced by

A asking.

B ordering.

C begging.

D checking.

E evaluating.
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�

In lines 17 and 18, “came back” refers to

A “some managers” (R.15).

B “The manager” (R.23).

C “unresponsive employees” (R.23-24).

D “line workers” (R.24).

E “executives” (R.24).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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O estudo da contabilidade social diz respeito à mensuração dos

agregados macroeconômicos. Acerca desse assunto, assinale a

opção correta. 

A Excluindo-se a depreciação, os tributos diretos e indiretos

bem como as transferências governamentais do Produto

Interno Bruto (PIB), obtém-se a renda disponível.

B Despesas com o pagamento de seguro-desemprego, no âmbito

do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), são

contabilizadas como gastos do governo federal e, portanto,

contribuem para aumentar o PIB brasileiro.

C Contrariamente ao PIB, que é um conceito geograficamente

delimitado, a renda nacional bruta inclui a produção e a renda

dos nacionais, geradas tanto dentro do país como no exterior.

D Quando uma companhia norte-americana compra ações de

uma empresa brasileira, visando obter o seu controle

acionário, essa transação é registrada na contabilidade

nacional dos Estados Unidos da América como um aumento

do investimento norte-americano.

E Se, em determinado ano, na indústria automobilística, ocorreu

um aumento considerável nos estoques de carros que não

foram vendidos, é correto afirmar que, conseqüentemente,

nesse ano, a renda total na economia excedeu a despesa total

com bens e serviços.
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Em relação ao consumo, à poupança e ao investimento, que são

importantes variáveis macroeconômicas, assinale a opção correta.

A Melhorias tecnológicas expandem a demanda de investimento

e, para determinada posição da função poupança, elevam a

demanda por fundos emprestáveis e conduzem à redução das

taxas de juros.

B A redução recente das taxas de juros, no Brasil, reduz a

poupança nacional e, via efeito multiplicador, provoca um

deslocamento ao longo da função de consumo keynesiana.

C Na teoria keynesiana do consumo, um aumento das taxas de

juros leva os consumidores a diminuir o consumo corrente,

em virtude do aumento do custo de oportunidade do consumo

em relação ao investimento. 

D De acordo com a hipótese do ciclo de vida, a poupança

agregada depende da taxa de crescimento da economia, bem

como da distribuição etária da população.

E De acordo com a teoria da equivalência ricardiana, a recente

indexação das faixas de renda relativas ao Imposto de Renda

para as Pessoas Físicas (IRPF), no Brasil, aumenta a renda

disponível e, portanto, eleva os níveis de consumo da

economia.
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A respeito do Modelo IS, assinale a opção correta.

A Em presença do efeito deslocamento (crowding out), políticas
fiscais expansionistas deslocam a curva IS para cima e para a
direita, porém, o efeito multiplicador dos gastos públicos é
menor do que aquele que ocorreria na ausência desse efeito.

B A redução da confiança dos consumidores decorrente, por
exemplo, de crises políticas aumenta as taxas de juros e reduz
a despesa agregada, provocando, assim, um deslocamento ao
longo da curva IS. 

C Quando a propensão marginal a poupar é elevada, a curva IS
é menos inclinada e, portanto, a demanda agregada torna-se
mais sensível em relação às variações das taxas de juros. 

D Um aumento da oferta de moeda, por reduzir as taxas de
juros, provoca um deslocamento ao longo da curva IS. 

E Aumentos nas alíquotas do IRPF diminuem a renda
disponível e os níveis de consumo e, portanto, reduzem a
inclinação da curva IS.
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Em relação à curva LM, assinale a opção correta.

A A recente valorização do real frente ao dólar desloca a curva
LM para a direita, contribuindo, assim, para expandir as
exportações líquidas e o nível de renda da economia. 

B De acordo com a equação quantitativa, se a velocidade de
circulação da moeda for constante, a curva LM é horizontal.

C Ao longo da curva LM, as despesas realizadas são iguais
àquelas planejadas. 

D A redução recente das taxas de juros, no Brasil, ao deslocar
essa curva para baixo e para a direita, diminui a pressão
inflacionário e eleva a produção. 

E Combinações de taxas de juros e níveis de renda, situadas à
direita dessa curva, caracterizam-se pela existência de excesso
de demanda de moeda.
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Os avanços recentes da teoria econômica atribuem um papel
importante à formação de expectativas para se entender o
comportamento dos agentes econômicos. A respeito desse
assunto, assinale a opção correta. 

A Na visão dos adeptos da teoria das expectativas racionais,
políticas econômicas discricionárias tendem a desestabilizar
a economia e, por essa razão, eles advogam o uso de regras na
condução da política econômica. 

B Expectativas mais elevadas de inflação não alteram a posição
da curva de Phillips porque essa curva depende apenas da
relação entre as taxas de inflação efetivamente observadas e
a taxa de desemprego. 

C O modelo da teia-de-aranha (cobweb model) é um exemplo
típico da hipótese de expectativas racionais. 

D Segundo a teoria das expectativas racionais, a curva IS
deveria incorporar a taxa de juros nominal enquanto que a
taxa de juros real deveria ser utilizada na curva LM.

E De acordo com a crítica de Lucas, os instrumentos
tradicionais de avaliação de políticas econômicas, embora
inconsistentes, têm a vantagem de levar em conta o papel das
expectativas, quando da análise dos impactos dessas políticas
sobre o nível de atividade econômica.
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Muitas questões macroeconômicas relevantes devem ser tratadas

no âmbito de uma economia que interage com o resto do mundo.

Com base nos conceitos básicos da macroeconomia aberta,

assinale a opção correta. 

A Para determinada taxa de juros no mercado internacional, e

supondo-se, ainda, pleno emprego e um balanço comercial

inicialmente equilibrado, um corte de impostos reduzirá a

poupança nacional, porém, irá gerar um superavit comercial.

B De acordo com a identidade básica da contabilidade nacional,

o investimento estrangeiro líquido deve superar as

exportações líquidas. 

C Se, em períodos eleitorais, o governo expandir os gastos

públicos, aumentando, assim, o deficit fiscal, isso contribuirá

para aumentar as taxas de juros, apreciar a moeda nacional e,

portanto, reduzir as exportações líquidas. 

D De acordo com a teoria da paridade do poder de compra, se

uma televisão de plasma custar US$ 2,000.00 nos EUA e a

mesma televisão for comercializada no Brasil por

R$ 8.000,00, então a taxa de câmbio real, expressa em reais

por dólares, é igual a 4. 

E Em uma pequena economia aberta, se a demanda de

investimento diminui, ocorre uma apreciação do câmbio real

e, portanto, uma redução das exportações líquidas dessa

economia. 
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O modelo da oferta e da demanda agregada é um instrumental útil

para analisar as flutuações que caracterizam a atividade

econômica. A esse respeito, assinale a opção correta. 

A Caso os preços e os salários sejam fixos no curto prazo,

porém, flexíveis no longo prazo, então, no longo prazo, a

curva de ofertada agregada da economia será horizontal em

razão de as variações na oferta monetária não afetarem a

produção e o emprego.

B Supondo-se que as negociações salariais resultem em

reajustes salariais acima da inflação, então a curva de oferta

agregada da economia se desloca para baixo e para a direita,

levando à expansão da renda agregada da economia. 

C De acordo com o efeito Mundell-Fleming, um aumento da

inflação eleva as taxas de juros, aprecia a moeda nacional,

contrai as exportações líquidas e, portanto, contribui para

reduzir a quantidade demandada de bens e serviços. 

D Quando o Banco Central do Brasil (BACEN) expande a

oferta de moeda, a economia se move ao longo da curva de

demanda agregada, aumentando a produção e reduzindo o

nível de preços. 

E A crise recente na agricultura brasileira, ao provocar um

deslocamento ao longo da curva de oferta agregada da

economia, no curto prazo, contribui para reduzir os níveis de

inflação. 
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A análise do crescimento econômico e de seus determinantes é

um tópico importante da macroeconomia. Acerca desse assunto,

assinale a opção correta. 

A De acordo com o modelo de crescimento de Solow, políticas

de incentivos fiscais para a poupança, tais como os Fundos de

Aposentadoria Programada Individual (FAPI), que permitem

reduzir a base tributária, se justificam porque, ao elevar a taxa

de poupança da economia, essas políticas aumentam a taxa de

crescimento da economia, no estado estacionário.

B A desaceleração do crescimento da produtividade observada

após 1973 explica-se, em parte, pelos aumentos da taxa de

criminalidade, dos preços das matérias-primas e do preço da

energia.

C Na teoria do crescimento endógeno, o investimento em capital

humano, embora contribua para aumentar a eficiência da mão-

de-obra, no longo prazo, não altera as taxas de crescimento da

economia.

D Se o governo reduzir o prazo de vigência das patentes

industriais, a maior concorrência, resultante dessa decisão,

estimulará o surgimento de novas empresas, expandindo,

assim, o potencial de crescimento do país.

E O efeito de alcance (catch up effect) afirma que países que

apresentam taxas de investimento similares, no longo prazo,

devem crescer à mesma taxa de crescimento. 
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A ação do Estado tem sido crucial para garantir a produção

eficiente e eqüitativa de bens públicos, bem como dos bens

privados ofertados pelo setor público. Por essa razão, o estudo do

setor público, incluindo-se aí suas formas de financiamento, é

crucial para o entendimento das modernas economias de

mercado. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. 

A Se a economia estiver em um equilíbrio Pareto-eficiente, a

única justificativa para a intervenção do governo decorre da

existência de bens meritórios.

B Se o objetivo do governo federal for maximizar o nível de

bem-estar das comunidades subnacionais — mensurado por

meio das curvas de indiferença sociais —, as transferências

com contrapartida devem ser preferidas às transferências

gerais sem contrapartida.

C A minirreforma tributária eliminou a cumulatividade do PIS-

PASEP, reajustou as alíquotas desse tributo e reduziu o

gravame excessivo do sistema tributário brasileiro

contribuindo, assim, para aumentar os níveis de eficiência da

economia.

D Na ausência de estabilidade de preços, a utilização do deficit

operacional, em vez do resultado nominal, para avaliar a

evolução da dinâmica da dívida pública, representa um

equívoco metodológico, porque não leva em conta a ação da

inflação sobre a relação dívida/PIB. 

E O efeito Oliveira-Tanzi afirma que a inflação tende a corroer

o valor da arrecadação fiscal do governo em razão da

defasagem entre o fato gerador e o recolhimento de impostos.
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As políticas fiscais visam influenciar o desempenho da economia.
Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

A Aumentos nas alíquotas tributárias, embora reduzam a renda
disponível, não alteram a despesa agregada porque esse
instrumento fiscal não modifica as taxas de juros.

B As políticas fiscais são mais efetivas quando a curva LM é
vertical.

C Na visão keynesiana, a contração do estoque monetário reduz
a demanda agregada devido à diminuição da demanda
planejada de investimento, provocada pelo aumento da taxa
de juros, gerado pela contração monetária.

D A existência de estabilizadores automáticos contribui para
aumentar as defasagens (lags), que caracterizam a
implementação das políticas fiscais.

E O efeito multiplicador de políticas fiscais que aumentam as
transferências governamentais é inferior àquele que seria
obtido por meio de redução equivalente da tributação. 
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A respeito da política monetária, que constitui importante
instrumento da ação do governo para a estabilização econômica,
assinale a opção correta. 

A Na visão de Lucas, a impotência monetária deriva do fato de
que políticas monetárias antecipadas são ineficazes para
alterar a produção e o emprego, de forma previsível, em
virtude dos comportamentos compensatórios adotados pelos
agentes econômicos em face dessas políticas. 

B A acumulação, pelo BACEN, de haveres financeiros no
exterior provoca uma contração monetária no Brasil.

C Em virtude da existência de inconsistências temporais, o uso
de políticas monetárias discricionárias para combater a
inflação é eficaz e conduz à otimização dos resultados dessas
políticas. 

D Se o governo aderir à regra do orçamento equilibrado, então
não é possível utilizar políticas monetárias para estimular a
economia em presença de um quadro recessivo. 

E As reduções recentes das taxas de juros no Brasil terão maior
impacto sobre a renda real da economia brasileira se a
demanda de moeda for relativamente insensível às variações
nas taxas de juros. 
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As questões abordadas pela economia internacional,
particularmente aquelas referentes à política cambial, são cruciais
para entender a atual globalização do espaço econômico. Assinale
a opção correta com referência a esse assunto. 

A Uma expansão fiscal viabilizada mediante um corte
permanente dos impostos leva à melhoria da conta-corrente.

B No regime de câmbio fixo, uma forma de reduzir o deficit em
conta-corrente sem alterar a demanda agregada é aumentar o
gasto público e desvalorizar a moeda nacional. 

C No sistema de crawling peg, a taxa de câmbio de um país é
fixa, exceto por variações não antecipadas pelos agentes
econômicos. 

D Na presença de taxas de câmbio fixas e mobilidade perfeita de
capital, o BACEN não pode usar a política monetária para
controlar o nível de atividade da economia. 

E Se a paridade de juros se aplica e as taxas de juros
internacionais são dadas, então, um aumento na taxa de juros
doméstica conduz, no futuro, a uma maior apreciação da
moeda nacional. 
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A respeito do processo de desenvolvimento econômico, assinale

a opção correta. 

A Nos países mais pobres, a presença de uma economia

informal em franco desenvolvimento faz que o PIB per capita

sobreestime os níveis de consumo per capita desses países.

B Embora a estratégia de desenvolvimento baseada na

substituição de importações procure diversificar a estrutura

produtiva, essa estratégia não explora as economias de escala,

que prevalecem nos setores abrigados da competição externa.

C O governo, no seu papel de indutor do desenvolvimento, deve

tomar a iniciativa e participar ativamente da implementação

de políticas que viabilizem transferências de recursos do setor

agrícola para o setor industrial, para garantir a geração do

excedente que financiará o crescimento da indústria. 

D Políticas governamentais que estimulam a poupança e o

investimento facilitam o livre comércio e garantem os direitos

de propriedade, ao expandirem o produto potencial,

contribuem para o crescimento econômico de longo prazo. 

E Nos países em desenvolvimento, a concessão de incentivos

fiscais ao investimento reduz o emprego porque a elasticidade

de substituição entre o capital e o trabalho, nesses países, é

muito alta. 
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A análise microeconômica estuda o comportamento individual

dos agentes econômicos e, por essa razão, constitui um

fundamento sólido à analise dos grandes agregados econômicos.

A esse respeito, assinale a opção correta. 

A A generalização do trabalho feminino, que ocorreu nas

últimas décadas, aumentou o custo de oportunidade do tempo

dos consumidores e explica, em parte, o desenvolvimento

observado atualmente das compras por catálogos e online.

B Considere que, apesar de o preço dos livros didáticos ter

aumentado em 10%, o número vendido desses livros

aumentou. Nesse caso, é possível concluir que a lei da

demanda não se aplica para esse tipo de livro, visto como uma

necessidade básica para os estudantes. 

C No Brasil, o crescimento da violência aumentou a procura por

sistemas de vigilância eletrônica. Esse fato provocou um

deslocamento ao longo da curva de demanda por esses

produtos.

D Se a redução da alíquota do imposto sobre produtos

industrializados (IPI) sobre bens de capital não alterar os

gastos com esses produtos, então é possível afirmar que a

demanda de bens de capital é inelástica em relação ao preço.

E A redução das contribuições sociais que incidem sobre a folha

de pagamentos de uma empresa produtora de automóveis

provoca uma contração da oferta desses produtos.
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Com respeito à teoria do consumidor, assinale a opção correta. 

A Quando dois bens são complementos perfeitos, o efeito-renda

é nulo e o efeito-substituição é infinito.

B Suponha que, para determinado consumidor, a taxa marginal

de substituição entre gasolina e dísel seja constante. Nesse

caso, a curva de indiferença entre esses bens é uma linha reta

com inclinação ascendente.

C O conceito de utilidade marginal refere-se ao montante que os

agentes econômicos estão dispostos a pagar por unidade

suplementar de determinado bem. 

D Considere que os gastos com aluguéis residenciais caiam à

medida que a renda aumente, refletindo o fato de que

indivíduos com renda elevada possuam casa própria. Nesse

caso, é possível afirmar que, para as famílias ricas, imóveis

alugados são bens inferiores. 

E Programas do tipo vale-alimentação deslocam paralelamente

a restrição orçamentária dos seus beneficiários e, portanto,

têm exatamente o mesmo efeito de uma expansão da renda

desses consumidores.
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A  respeito do estudo da economia industrial, importante para se

compreender o funcionamento das empresas nos mercados em

que elas atuam, assinale a opção correta.

A A escala mínima de eficiência relaciona-se com o padrão das

economias de escala que predominam no setor, porém, essa

escala não influencia a estrutura de mercado que prevalece

nessa indústria.

B Em presença da lei de rendimentos decrescentes, a curva de

produto total é uma linha reta, e o produto marginal é

constante.

C O aumento dos salários dos engenheiros no vale do silício, na

Califórnia (EUA), decorrente da expansão da indústria de

tecnologia da informação, é consistente com a visão de que,

nessa indústria, a curva de oferta de longo prazo é horizontal.

D Quando o processo produtivo é caracterizado pela existência

de proporção fixa entre os fatores de produção, a taxa

marginal de substituição técnica entre esses fatores é

decrescente. 

E Para as empresas competitivas, no longo prazo, a igualdade

entre preço e custo total médio mínimo significa que elas

utilizarão a tecnologia disponível mais eficiente e cobrarão o

menor preço possível, compatível com seus custos de

produção.
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Nas economias de mercado, os preços se formam diferentemente

segundo as estruturas de mercado vigentes. Portanto, o estudo

dessas estruturas é fundamental para o entendimento do sistema

de preços. A esse respeito, assinale a opção correta.

A Em um mercado oligopolista, quando apenas uma firma faz

propaganda com o intuito de diferenciar seu produto, sua

curva de demanda torna-se mais elástica, contribuindo, assim,

para elevar o seu poder de mercado. 

B Barreiras à entrada, que constituem importante fonte de poder

de mercado e de lucros, decorrem da existência de fatores

como economias de escala, patentes e licenças, porém, não

podem ser erigidas pelas próprias empresas.

C No longo prazo, os lucros econômicos das empresas que

atuam em um mercado em que prevalece a concorrência

monopolista são nulos, tornando, assim, esse regime de

concorrência, do ponto de vista da eficiência econômica,

equivalente aos mercados competitivos. 

D As barreiras à entrada assentadas na diferenciação de produto,

para as empresas já existentes, se fazem presentes quando

estas têm acesso exclusivo a determinados ativos ou recursos,

o que lhes permite fabricar com a mesma escala de produção

de um entrante potencial. 

E A existência de economias de escopo na produção de

determinados bens é compatível com a utilização de

processos produtivos que envolvam deseconomias de escala.
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Ainda sobre as diferentes estruturas de mercados, assinale a

opção correta. 

A No mercado farmacêutico, a introdução de genéricos

destinados a substituir produtos de marcas conhecidas,

fabricados pelas empresas dominantes no mercado, não altera

a elasticidade da demanda das firmas dominantes, em razão

de essas empresas deterem elevadas participações nos

mercados em que atuam. 

B Quando um pequeno número de firmas detém uma parcela

substancial do mercado relevante, em razão da disputa pela

liderança desse mercado, esse elevado grau de concentração

reduz a probabilidade de sucesso de um conluio para fixação

de preços nessa indústria.

C A curva de oferta de curto prazo de uma firma competitiva

corresponde à parte da sua curva de custo marginal em que o

custo variável médio excede o custo marginal.

D Postos de gasolina, por usarem a locação para diferenciarem

seus produtos, fixarem os preços acima do custo marginal e

auferirem lucros econômicos positivos no curto prazo,

constituem bons exemplos de concorrência monopolística.

E Em razão de, no equilíbrio de longo prazo, o preço cobrir

apenas o custo médio de produção, e supondo-se que o

mercado de segurança privada seja competitivo, a redução do

preço desses serviços, provocada, por exemplo, pela melhoria

das condições de segurança pública, levará todas as firmas

envolvidas nesse setor a encerrar suas atividades. 
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O entendimento dos padrões de concorrência, que determinam

tanto a inserção da firma na estrutura produtiva como as

estratégias empresariais de concorrência, é fundamental para a

compreensão do funcionamento dos mercados. A respeito desse

assunto, assinale a opção correta.

A Em situações de negociação, uma das partes pode obter uma

vantagem estratégica ao limitar sua própria flexibilidade. 

B A compra da empresa norte-americana Reebok International

pela concorrente alemã Adidas Salomon, recentemente

anunciada, irá gerar ganhos de escala que se traduzirão em

preços mais baixos e em maior quantidade transacionada,

elevando, assim, os níveis de bem-estar dos consumidores de

artigos esportivos.

C Para estimular a competição nos mercados o governo deve

regulamentar os mercados em que o índice de Herfindahl-

Hirschman seja igual ou próximo de zero porque, nesses

casos, o grau de monopolização dessas indústrias tende a ser

elevado.

D Na vertente desempenho, a competitividade decorre da

capacidade de uma firma/indústria produzir bens com maior

eficácia que os concorrentes, no que se refere à relação preço-

qualidade, à tecnologia, aos salários e à produtividade, e,

portanto, refere-se às condições específicas em que se realiza

a produção vis-à-vis à concorrência.

E Na estratégia de diferenciação, a capacitação de montagem e

de coordenação da cadeia de fornecedores, a flexibilidade

organizacional e a imagem de marca constituem fatores

estruturais que fundamentam as vantagens competitivas da

firma/indústria.
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Considerando que os mercados são interdependentes, o modelo

de equilíbrio geral acrescenta informações relevantes para a

análise econômica. Com relação a esse tópico, assinale a opção

correta. 

A Nos mercados competitivos, uma alocação de recursos que

promova a distribuição eqüitativa desses recursos é também

eficiente no sentido de Pareto.

B A lei de Walras implica que, se o valor total dos excessos de

demanda para todos os bens produzidos pela indústria for

zero, então o valor total dos excessos de demandas para os

bens produzidos nos demais setores é positivo. 

C Se, nos mercados racionados em que a fixação de preço-teto

provoque escassez, o preço pago pelos consumidores for igual

ao custo marginal de produção do bem /serviço, então, nesse

mercado, o nível de produção será eficiente. 

D Ao longo da curva de contrato na produção, as taxas

marginais de substituição técnica entre os diferentes insumos

são iguais, garantindo, assim, uma utilização eficiente desses

recursos. 

E Na análise de equilíbrio geral, quando dois bens são

complementares, a imposição de um tributo sobre um deles

conduz a um aumento do preço do bem tributado, bem

superior àquele previsto pela análise de equilíbrio parcial. 
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Os avanços da privatização, em setores antes dominados pelo

Estado, levaram ao surgimento de esquemas regulatórios para

garantir a provisão adequada dos serviços de utilidade pública e

garantir os direitos dos consumidores. A respeito do processo

regulatório, assinale a opção correta. 

A Aumentos de produtividade, quando vigoram esquemas

tarifários do tipo price cap, se traduzem em redução dos

preços para os consumidores e em taxas de retorno mais

elevadas para as empresas concessionárias. 

B Se um monopolista perfeitamente discriminador for obrigado

por uma agência reguladora a cobrar um único preço pelo seu

produto, essa imposição aumentará, inequivocamente, o nível

de eficiência na economia.

C Uma das vantagens da regulação pelo desempenho, em que as

empresas reguladas são comparadas com um referencial

(benchmark), advém do fato de essa forma de regulação

estimular melhorias da produtividade no conjunto da indústria

e não estar sujeita a colusão entre empresas, com o intuito de

elevar lucros.

D Na regulação dos incentivos, a distinção entre preços

autorizados e custos operacionais efetivos faz que, nesse tipo

de regulação, os custos sejam menores que aqueles praticados

por esquemas regulatórios, baseados na taxa de retorno.

E A desregulamentação dos serviços de utilidade pública, em

que predominam as economias crescentes de escala, contribui

para aumentar o nível de eficiência na produção e distribuição

desses serviços.
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Ainda em relação à regulação dos mercados, assinale a opção

correta. 

A Um dos problemas da regulação advém da existência de

assimetria da informação: como a firma conhece melhor que

o regulador tanto sua tecnologia como o seu mercado, ela

pode induzir opções que lhe convenham — seleção adversa

— ou falsear informações sobre seus esforços — risco moral

—, fazendo que uma empresa mais eficiente possa extrair

rendas adicionais. 

B A concentração vertical, em que há fusão ou incorporação de

empresas em diferentes estágios da cadeia produtiva, por

estimular a adoção de práticas anticoncorrenciais, constitui,

per se, violação da lei da concorrência.

C A decisão, vinda da autoridade competente, relativa a ato de

fusão de duas empresas, com base na possibilidade de

monopolização do setor, é um exemplo claro da teoria

positiva da regulação.

D Quando existe um único concessionário, o estabelecimento de

cláusulas impositivas leva a abusos do poder de mercado e,

portanto, resulta na prática de preços monopolistas.

E A fixação de esquemas regulatórios na indústria de

telecomunicações deve-se, unicamente, à existência de

monopólio natural, visto que as inovações tecnológicas que

caracterizam esse setor ampliam o papel desempenhado pelas

economias de escala, na determinação do tamanho mínimo

eficiente, para as firmas que atuam nesse setor.
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Em relação à política industrial, assinale a opção correta.

A De acordo com a abordagem neo-schumpeteriana, o

desenvolvimento de padrões de competitividade exige a

seleção das firmas mais eficientes e o desenvolvimento de

infra-estrutura adequada, porém, não considera os fatores

político-institucionais, tais como as políticas

macroeconômicas e o contexto sociopolítico no qual elas se

inserem.

B A inovação incremental derivada de processos de

aprendizagem — by doing ou by using —, além de promover

mudanças estruturais, criam um novo regime tecnológico.

C A política industrial, em sua vertente neoclássica, tem como

objetivo corrigir as chamadas falhas de mercado, que

englobam situações em que características dos mercados não

permitem que os preços desempenhem adequadamente suas

funções de coordenação e transmissão de informações de

modo socialmente ótimo. 

D Os padrões de concorrência internacional vigentes atualmente

se caracterizam pelos novos padrões de especialização

produtiva e de gestão empresarial, marcados pelo aumento do

escopo de diversificação das firmas e pela redução das

práticas de subcontratação.

E Embora as políticas de defesa da concorrência coíbam o

surgimento de poder de mercado e a prática de condutas

abusivas dele derivadas, elas não podem ser consideradas

formas de política industrial, em virtude de seu foco se limitar

às questões microeconômicas.

����������

O balanço de pagamentos registra, de forma detalhada, a

composição da conta-corrente e das várias transações que a

financiam. A esse respeito, assinale a opção correta. 

A Quando, recentemente, a empresa brasileira Gerdau, por meio

de sua subsidiária na América do Norte, a Gerdau Ameristeel

Corporation, adquiriu os ativos da Callaway Building

Products, nos EUA, no balanço de pagamentos brasileiro,

essa transação foi contabilizada como um crédito na

conta-corrente.

B Quando uma família contrata um escritório de advocacia para

defender seus interesses junto a uma empresa imobiliária, os

gastos correspondentes a essa contratação são contabilizados

no consumo privado e, portanto, conduzem à expansão do

produto nacional. 

C No Brasil, os serviços prestados pelas polícias civil e militar,

financiados pelas diferentes esferas de governo, como não

podem ser avaliados aos preços de mercados, não são

incluídos no PIB brasileiro. 

D Quando um investidor norte-americano, motivado pela

redução do risco Brasil, compra ações de empresas

brasileiras, essa transação é debitada na conta de capital do

balanço de pagamentos brasileiro.

E Veículos produzidos em 2004 e comercializados em 2005 são

contabilizados no PIB de 2005 porque, até então, faziam parte

dos estoques não vendidos.
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A respeito da análise de mercado de câmbio, fundamental para o

estudo da economia internacional, assinale a opção correta.

A Um sistema de flutuação administrada (managed float)

permite que determinados países recusem a apreciação de

suas moedas, mesmo em presença de um montante substancial

e crescente de reservas internacionais.

B No longo prazo, a imposição de quotas e tarifas sobre as

importações de produtos têxteis, ao reduzir as importações

desses produtos, contribui para depreciar a moeda nacional e

reduzir o deficit externo.

C De acordo com o sistema de Bretton Woods, a conciliação

entre os equilíbrios interno e externo das economias se fazia

mediante a flutuação das taxas de câmbio dessas economias

em relação ao dólar norte-americano. 

D Ceteris paribus, uma redução das taxas de juros no Brasil

torna os investimentos no país mais rentáveis e desloca a

demanda de reais para cima e para a direita.

E Em regime de taxas de câmbio fixas, a manutenção de

determinada taxa de câmbio requer ajustamentos na oferta de

moeda nacional.

����������

Baseando-se nas teorias disponíveis sobre o comércio

internacional, assinale a opção correta. 

A Além das diferenças nos custos de produção, as diferenças

climáticas existentes entre os países são usualmente citadas

como a base principal para o comércio internacional. 

B Um excesso de demanda por determinado bem, ao preço

internacional, indica que o país possui vantagens

comparativas na produção dessa mercadoria. 

C De acordo com a teoria de Heckscher-Ohlin, os países tendem

a exportar bens que utilizam intensivamente os fatores nos

quais há abundância. 

D A análise do comércio internacional baseada nas economias

de escala exclui a existência de dumping. 

E Quando se deseja restringir as importações de petróleo, é

preferível fazê-lo por meio de quota porque a imposição de

tarifa, contrariamente à quota, conduz a um aumento no preço

do petróleo.
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A globalização do espaço econômico e o surgimento de blocos

econômicos tornam importante o entendimento das instituições

que regem as relações econômicas entre países. Acerca desse

assunto, assinale a opção correta. 

A O MERCOSUL constitui uma união econômica, pois, além de

adotar uma tarifa externa comum, permite a livre circulação

de bens e serviços, no comércio intrarregional.

B O North American Free Trade Agreement (NAFTA), além de

estabelecer uma zona de livre comércio e promover a

competição dentro dessa área, impõe uma política comercial

externa comum para os países membros.

C A Associação de Livre Comércio das Américas (ALCA)

prevê, inicialmente, a eliminação imediata de todas as tarifas

e barreiras comerciais e, por essa razão, tem encontrado

resistências substanciais nas populações dos países-membros.

D As zonas de livre comércio incluem a livre circulação de bens

e serviços, assim como o estabelecimento de uma tarifa

comum para os países não-membros.

E O objetivo da Associação das Nações do Sudeste Asiático

(ASEAN) é acelerar o crescimento econômico, o progresso

social e o desenvolvimento cultural dos países-membros.
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A economia brasileira , na década de 80 do século XX, enfrentou

os choques externos e demais crises, razão por que teve de

recorrer a políticas de ajuste. Acerca desse assunto, assinale a

opção correta. 

A A subindexação e a conseqüente erosão da dívida pública

brasileira explicam, parcialmente, a redução de sua

importância relativa, com respeito ao PIB, na segunda metade

do referido período.

B O Plano Verão, ao subindexar os contratos financeiros,

reduziu o valor real da dívida pública e diminuiu o deficit

público. Promoveu, assim, o ajuste fiscal requerido pela

manutenção da estabilidade.

C A partir do período citado, em razão dos recorrentes

processos inflacionários que grassaram pela economia

brasileira, a participação dos ativos monetários na estrutura de

ativos financeiros aumentou de forma significativa.

D No Plano Cruzado, a contração da economia no imediato pós-

plano contribuiu para a contenção de preços que ocorreu

durante esse período.

E A expansão dos gastos de consumo e de investimento, que

ocorreu durante o ajuste estrutural de 1980-1984, se fez em

detrimento do crescimento das exportações e, portanto,

contribuiu para agravar os desequilíbrios externos.
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A redefinição do papel do Estado e sua modernização, juntamente

com a estabilização de preços, são características da economia

brasileira na década passada. Acerca desse assunto, assinale a

opção correta.

A No Brasil, o desequilíbrio fiscal registrado nesse período

explica-se pelo aumento substancial dos gastos de

investimentos nas diferentes esferas de governo.

B No referido período, a crise dos estados deveu-se unicamente

à perda de ICMS decorrente da Lei Kandir, que não foi

compensada pelo aumento das transferências constitucionais.

C Em 1995, o principal problema macroeconômico no Brasil já

não era a questão inflacionária, mas o persistente superavit

comercial que levou a uma nova era de liberalização das

importações. 

D No setor de bens não-comercializáveis, a precariedade da

âncora cambial, adotada no âmbito do Plano Real, tornou-se

mais evidente em virtude de os produtos nele produzidos não

enfrentarem a competitividade externa.

E No período considerado, com a crescente liberalização

comercial e financeira, a política industrial e econômica

focalizou-se no sistema de proteção e de incentivos, embora

mantendo-se a ênfase na criação e manutenção de um

ambiente competitivo.
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Com respeito à trajetória recente da economia brasileira, assinale

a opção correta. 

A Recentemente, apesar da estabilidade econômica e dos

avanços institucionais, o Brasil assistiu ao recrudescimento da

pobreza, mensurado pelo aumento significativo da proporção

de pobres no período 1990-2002.

B No documento Política Econômica e Reformas Estruturais,

divulgado em 2003, enfatizavam-se, entre outros tópicos, a

concessão de autonomia operacional para o BACEN, a

importância de se modificar as regras de aposentadoria do

funcionalismo público e a necessidade de uma maior

focalização do gasto público.

C As metas de inflação anunciadas para o período 2003-2004

implicavam aumentos da inflação em relação a 2002,

sinalizando, assim, espaço para maiores taxas de crescimento

econômico, embora acompanhadas de alta dos preços. 

D No período 2003-2004, ocorreu uma conjugação de política

fiscal contracionista acompanhada de uma política monetária

expansionista. 

E Nos últimos anos, a carga tributária no Brasil tem diminuído

de forma sistemática, como reflexo da política de ajuste fiscal

praticada durante a era do real.



UnB/CESPE – INPI / Nome do candidato: – 13 –

Cargo 5: Pesquisador – Área de Formação: Economia É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

PROVA DISCURSIVA 
• Nesta prova — que vale dez pontos, sendo cinco pontos para cada questão —, faça o que se pede, usando os espaços indicados

no presente caderno para rascunho. Em seguida, transcreva os textos para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA

PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Em cada questão, qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado. Será também

desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente.

• No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Caso as respostas dadas às questões exijam identificação,

utilize apenas o nome PESQUISADOR. Ao texto que contenha outra forma de identificação será atribuída nota zero,

correspondente a identificação do candidato em local indevido.

Para cada uma das duas questões apresentadas a seguir, redija a sua resposta observando estritamente o comando da questão.
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Desenvolva uma argumentação discutindo o fato de que, no Brasil, as empresas que atuam
no mercado de gás liquefeito de petróleo (GLP) — que inclui, entre seus produtos, o P-13, conhecido
como gás de cozinha — se comportam como se fizessem parte de um oligopólio, que age de forma
colusiva.

No desenvolvimento de sua argumentação, considere os seguintes aspectos:

< tipo de produto transacionado nesse mercado;

< baixo poder de barganha dos compradores;

< elasticidade da demanda nesse mercado;

< condutas empresariais que restringem a rivalidade entre empresas.
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Os direitos autorais, ao garantir aos criadores a exclusividade na publicação, venda e
reprodução de seus trabalhos, estimulam a produção de música, arte e literatura e, portanto,
contribuem para o desenvolvimento de longo prazo do setor cultural.

Discuta a proposição acima, considerando os seguintes aspectos:

< eficiência estática e dinâmica;
< rivalidade no consumo;
< exclusividade no consumo;
< custos de produção.
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