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Para o saber ou ortodoxia convencional, o problema do Brasil está, a curto prazo, em
controlar a inflação em vez de resolver o problema da armadilha da alta taxa de juros e da
baixa taxa de câmbio e, a médio prazo, em completar as reformas microeconômicas
orientadas para o mercado, muitas das quais são necessárias, mas seus efeitos são
demorados. Em contrapartida, para o saber dominado, a solução dos problemas da economia
brasileira está, a curto prazo, em "renegociar" a dívida pública, o que implica um calote
inaceitável, dado que essa dívida não é tão alta e não pode ser considerada impossível de ser
paga, e, a médio prazo, em promover a política industrial, o que é correto, mas também
demora a produzir efeitos.
Existe evidentemente uma terceira alternativa que evita os óbvios equívocos das
duas anteriores. Antes, porém, é preciso responder a uma série de questões: por que o
desenvolvimento econômico no Brasil ainda não é auto-sustentado, como é próprio de uma
economia industrial? Por que ainda não recuperou a estabilidade macroeconômica perdida
nos anos 80? Por que seu Estado não alcançou um nível institucional que torne esse
desenvolvimento razoavelmente independente do desempenho dos governantes? Por que,
finalmente, nós, brasileiros, não nos temos mostrado capazes de formular e, principalmente,
implementar a alternativa de política que leve à estabilidade macroeconômica e ao
desenvolvimento?
Não é fácil responder a essas perguntas, mas estou convencido de que há duas
razões, que chamaria de "estruturais", para essa nossa incompetência: não temos sido
capazes de resolver nossos problemas porque a sociedade brasileira é uma sociedade
excessivamente desigual e porque é uma sociedade que perdeu o sentido de nação.
Geralmente pensamos em termos morais o problema da radical desigualdade de
renda e de riqueza que prevalece no Brasil. Envergonhamo-nos de apresentar uma das
rendas mais concentradas do mundo. O problema, entretanto, não é apenas moral: tem
conseqüências políticas e econômicas fundamentais. Quando uma sociedade é desigual
como a brasileira, a instabilidade política e o populismo econômico são inevitáveis. Adam
Przeworski e Carolina Curvale escreveram recentemente um artigo esclarecedor sobre o
problema que a desigualdade de renda e riqueza representou e representa para o
desenvolvimento dos países latino-americanos ("A política explica a defasagem econômica
entre os Estados Unidos e a América Latina?"). Por meio de uma análise rigorosa, eles
mostraram que a alta concentração de renda implica instabilidade política e que esse tipo de
instabilidade tem um custo econômico muito grande. Têm toda a razão.
O bom governo, que garante aos empresários oportunidades de investimento
razoavelmente seguras e claramente atrativas, é essencial para o desenvolvimento: ora, não
é possível a um governo garantir essas condições em um quadro de permanente
instabilidade. Além disso, a concentração de renda contribui para o mau governo por meio do
populismo econômico: como os políticos, sejam eles de direita ou de esquerda, precisam do
apoio popular, quanto maior for a desigualdade mais eles recorrerão a falsas políticas
distributivas que levam o Estado a gastar mais do que arrecada (populismo fiscal) ou o
Estado-nação a importar mais do que exporta (populismo cambial). Ou então se dedicarão a
falaciosas políticas "austeras" na área monetária, aumentando os juros em favor dos rentistas,
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ou a políticas fiscais igualmente "austeras", aumentando impostos em vez de diminuir
despesas. A perda do conceito de nação, por sua vez, aconteceu no Brasil a partir de dois
movimentos convergentes: de um lado, a grande crise econômica do país nos anos 80; de
outro, a ofensiva ideológica neoliberal e globalista vinda do Norte nessa mesma época. Suas
conseqüências foram igualmente calamitosas para a qualidade da política macroeconômica.
Em um mundo global caracterizado pela competição ou a rivalidade econômica entre os
Estados-nação, quando um país, em vez de usar seu próprio discernimento, se deixa guiar
por seus competidores, por aqueles que temem sua capacidade de absorver tecnologia de
ponta e sua mão-de-obra relativamente barata, é claro que sua política macroeconômica
beneficiará os aconselhadores, não o aconselhado, e, entre outras seqüelas, a taxa de
câmbio será valorizada em vez de relativamente desvalorizada.
O Brasil, porém, não está condenado nem à desigualdade eterna nem à dependência
consentida. Existem dentro do Brasil forças, valores e instituições suficientes para que se
possa lutar contra a injustiça e para que volte a se auto-realizar como nação. A luta contra a
desigualdade começou com o retorno à democracia e já está produzindo alguns frutos; a
redescoberta da nação está dando os seus primeiros passos a partir do fracasso da ortodoxia
convencional e globalista.
Disponível em: www.folha.com.br , Folha Dinheiro, 13 de fevereiro de 2006.

Questão 1
Para o autor, a saída para o Brasil sair da crise social e econômica em que se
encontra seria:
a)
b)
c)
d)
e)

baixar as taxas de juros e aumentar as taxas de câmbio.
controlar a inflação.
resolver problemas das reformas microeconômicas.
acabar com a desigualdade social e fortalecer o sentimento nacional.
renegociar a dívida pública.

Questão 2
Atente para as seguintes afirmativas:
I- A desigual distribuição de renda tem causas políticas e sociais.
II- A desigual distribuição de renda tem conseqüências políticas e sociais.
III- A desigual distribuição de renda é apenas um problema moral.
IV- A desigual distribuição de renda é um problema estrutural.
Agora identifique a alternativa que reúne a(s) afirmativa(s) falsa(s), segundo a
construção do autor:
a)
b)
c)
d)
e)

III.
I.
II.
IV.
II e III.
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Questão 3
Segundo a leitura do texto, pode-se dizer que o autor tem, quanto ao futuro do
Brasil, uma visão:
a)
b)
c)
d)
e)

indiferente.
pessimista.
otimista.
crédula.
displicente.

Questão 4
A expressão grifada na frase "Para o saber ou ortodoxia convencional, o
problema do Brasil está, a curto prazo, em controlar a inflação" é um:
a)
b)
c)
d)
e)

substantivo.
verbo.
verbo de ligação.
adjetivo.
advérbio.

Questão 5
Um dos trechos que evidenciam ser o texto opinativo é:
a) Quando uma sociedade é desigual como a brasileira, a instabilidade política e
o populismo econômico são inevitáveis.
b) Existe evidentemente uma terceira alternativa que evita os óbvios equívocos
das duas anteriores.
c) Por meio de uma análise rigorosa, eles mostraram que a alta concentração de
renda implica instabilidade política (...).
d) Antes, porém, é preciso responder a uma série de questões (...).
e) Adam Przeworski e Carolina Curvale escreveram recentemente um artigo
esclarecedor sobre o problema que a desigualdade de renda e riqueza
representou e representa para o desenvolvimento dos países latinoamericanos.

Questão 6
Nas frases "o que implica um calote inaceitável" e "é preciso responder a uma
série de questões" os sintagmas grifados representam dois casos de:
a)
b)
c)
d)
e)

verbos intransitivos.
concordância verbal, a primeira direta e a segunda indireta.
colocação pronominal, a primeira direta e a segunda indireta.
verbos transitivos, ambos diretos.
regência verbal, a primeira direta e a segunda indireta.
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Questão 7
Observe a piada abaixo:
"Numa festa, o secretário do presidente fila um cigarro. O presidente comenta:
− Não sabia que você fumava.
− Eu fumo, mas não trago.
− Pois devia trazer.”

In: Possenti, 2002

Agora escolha a(s) afirmativa(s) que melhor a interpreta:
I- O problema dá-se pela homofonia/homografia dos verbos trazer e tragar, na 1ª
pessoa do presente do indicativo.
II- As formas verbais vêm de conjugações formalmente diferentes: uma regular e
outra irregular.
III- A má compreensão da resposta deu-se em decorrência da omissão do objeto
direto do verbo.
IV- A má compreensão da resposta deu-se porque o presidente não foi inteligente.
V- A má compreensão da resposta deu-se porque o secretário falou errado.
a)
b)
c)
d)
e)

II, III e IV.
I, II e III.
I, II e IV.
IV e V.
I e II.

Questão 8
Leia o texto apresentado abaixo e, depois, escolha a alternativa que o corrija
completamente:
Ante ao que disse o autor, não se pode esperar que a taxa de juros monstra do
Brasil, caia de repente. O governo já interviu outras vezes e nunca adiantou. Agora, antes de
que se faça outra intervenção, o povo precisa discutir o problema.
a) Ante o que disse o autor, não se pode esperar que a taxa de juros monstro do
Brasil caia de repente. O governo já interveio outras vezes e nunca adiantou.
Agora, antes que se faça outra intervenção, o povo precisa discutir o problema.
b) Ante ao que disse o autor, não se pode esperar que a taxa de juros monstra do
Brasil, caia de repente. O governo já interveio outras vezes e nunca adiantou,
agora, antes de que se faça outra intervenção, o povo precisa discutir o problema.
c) Ante o que disse o autor, não se pode esperar que a taxa de juros monstro do
Brasil caia de repente. O governo já interviu outras vezes e nunca adiantou,
agora, antes de que se faça outra intervenção, o povo precisa discutir o problema.
d) Ante ao que disse o autor, não se pode esperar que a taxa de juros monstra do
Brasil, caia de repente. O governo já interviu outras vezes e nunca adiantou,
agora, antes que se faça outra intervenção, o povo precisa discutir o problema.
e) Ante ao que disse o autor, não se pode esperar que a taxa de juros monstro do
Brasil caia de repente. O governo já interviu outras vezes e nunca adiantou,
agora, antes de que se faça outra intervenção, o povo precisa discutir o problema.
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Questão 9
Na oração "Envergonhamo-nos de
concentradas do mundo." o termo grifado é:
a)
b)
c)
d)
e)

apresentar

uma

das

rendas

mais

pronome oblíquo, com função de objeto indireto.
pronome reto, com função de objeto direto.
pronome oblíquo, com função de objeto direto.
pronome reto, com função de objeto direto.
agente da passiva.

Questão 10
"Deixa eu fazer uma pergunta por descarrêgo de consciência: a prova está fácil?"
Nessa frase há ocorrência de:
a)
b)
c)
d)
e)

um erro: posposição da pergunta.
um erro: eu, em lugar de me.
um erro: descarrêgo, em lugar de desencargo.
dois erros: eu, em lugar de me; e descarrêgo, em lugar de desencargo.
nenhum erro.

MATEMÁTICA
Questão 11
Quantos cubos de 1 cm de aresta necessitamos empilhar para conseguir um
paralelepípedo reto de arestas 5 cm, 3cm e 4 cm?
a)
b)
c)
d)
e)

36
48
80
60
120

Questão 12
Uma pesquisa de opinião realizada entre os 500 leitores de jornais mostrou que:
300 lêem o jornal A, 260 o jornal B e 80 não lêem nenhum dos jornais A ou B. Então o
número de pessoas que lêem os dois jornais A e B é:
a)
b)
c)
d)
e)

160
140
120
80
100
5

Questão 13
O lucro total de uma indústria é dado por: L = R – C, onde L é o lucro total, R é
a receita total e C é o custo total da produção. Para produzir x unidades de um
determinado produto nessa indústria, verificou-se empiricamente que R(x) = 800x - x2 e
C(x) = 2x2 – 400x. Nestas condições, a produção x para que o lucro da indústria seja
máximo deve ser:
a)
b)
c)
d)
e)

200
300
1200
400
600

Questão 14
A função que representa o preço de uma mercadoria após um desconto de 7%
sobre o seu valor x é:
a)
b)
c)
d)
e)

f(x) = x – 0,93
f(x) = x – 7
f(x) = 7x
f(x) = 1,7x
f(x) = 0,93x

Questão 15
Dentre os onze moradores de um condomínio serão escolhidos um síndico, um
secretário e 3 conselheiros. De quantas maneiras pode ser feita essa escolha?
a)
b)
c)
d)
e)

462
55440
9240
194
614

Questão 16
Paulo foi à biblioteca da escola e retirou da estante 5 livros numerados – volume I,
volume II, volume III, volume IV e volume V. Depois de muito consultar, ler e estudar,
estando muito cansado, retornou os livros na estante ao acaso. Qual é a probabilidade de
que ele tenha colocado os livros na ordem correta, isto é, na ordem crescente da
numeração dos volumes?
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1
24
1
5

a)
b)
c)

1
120

d)

1
25

e)

1
60

Questão 17
Numa fábrica de tecidos, com 18 máquinas trabalhando 8 horas por dia são
produzidos 40 mil metros de um tipo de tecido em 20 dias. Seis máquinas foram levadas
para a manutenção. E então as máquinas que ficaram passaram a trabalhar 10 horas
diárias para produzir uma encomenda de 100 mil metros do mesmo tecido. Em quantos
dias a encomenda ficará pronta?
a)
b)
c)
d)
e)

60 dias
40 dias
100 dias
72 dias
48 dias

Questão 18
Os valores de x para os quais se verifica a desigualdade ( 2x + 3 )( 5x - 1 ) ≥ 0 são:

a)

somente os números reais que satisfazem -

b)

x ∈ R,

x ≥

1
5

c)

x ∈ R,

x>

1
5

d)

x ∈ R,

x>-

e)

x ∈ R,

x<

ou x ≤ -

3
1
≤ x ≤
2
5

3
2

3
2

1
5

7

Questão 19
Paulo venceu a última prova de atletismo de sua cidade. Quando perguntado qual
foi a velocidade média no trajeto, seu técnico respondeu: “Se Paulo tivesse corrido a uma
velocidade de 4 km/h a mais do que correu, teria gasto uma hora menos para fazer o
percurso total que foi de 120 km. Então sua velocidade média foi de:
a)
b)
c)
d)
e)

25 km/h
12 km/h
15 km/h
20 km/h
18 km/h

Questão 20
Divide-se 92 em partes diretamente proporcionais a

3 2
1
,
e
. Então o menor
4 3
2

dos números obtido nessa divisão é:
a)
b)
c)
d)
e)

20
28
36
16
24

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21
Considere as afirmações abaixo sobre a Teoria do Consumidor:
I- A Taxa Marginal Substituição corresponde à quantidade máxima de um bem
que um consumidor deseja deixar de consumir para obter uma unidade
adicional de outro bem.
II- Nos pontos situados ao longo da curva de demanda o consumidor maximiza a
utilidade para cada nível de preços, pois é satisfeita a condição de que a taxa
marginal de substituição seja igual à relação entre os preços dos bens.
III- A interseção de duas curvas de indiferença ocorre no ponto em que a taxa
marginal de substituição se iguala à relação dos preços dos bens à disposição
do consumidor.
IV- Um bem cuja demanda diminui com o aumento da renda é chamado de “bem
supérfluo”.
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Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

apenas III e IV.
I, II e IV.
apenas I.
apenas I e II.
II, III e IV.

Questão 22
Relativamente ao conceito de elasticidade, assinale a alternativa incorreta:
a)
b)
c)
d)
e)

Os bens A e B são substitutos, logo, a elasticidade-preço cruzada da demanda de
A em relação a B é positiva.
Para o produtor de um bem com demanda elástica em relação ao preço, uma
redução do preço de seu bem acarreta diminuição da receita.
A elasticidade-renda da demanda de um bem supérfluo é maior que 1.
A elasticidade-renda da demanda de um bem inferior é negativa.
Para o produtor de um bem com demanda inelástica em relação ao preço, uma
elevação do preço de seu bem acarreta aumento de receita.

Questão 23
Considere as funções de produção abaixo, que utilizam os fatores K (capital) e L
(trabalho), e assinale a alternativa correta:
I) Q (K,L) = Ka Lb.
II) Q (K,L) = mín {cK, dL}.
a)
b)
c)
d)
e)

Se a + b = 1 a função I apresenta rendimentos constantes de escala. A função
utiliza insumos na proporção L = (c/d)K.
Se a + b = 1 a função I apresenta rendimentos constantes de escala. A função
utiliza apenas o insumo relativamente mais barato.
Se a + b > 1 a função I apresenta custos crescentes. A função II utiliza apenas
insumo relativamente mais barato.
Se a + b < 1 a função I apresenta rendimentos crescentes de escala. A função
utiliza insumos na proporção L = (c/d)K.
Se a + b = 1 a função I apresenta custos constantes. A função II utiliza apenas
insumo relativamente mais barato.

II
II
o
II
o

Questão 24
No que se refere à Teoria dos Custos, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Há economias de escopo quando o custo de oportunidade de uma empresa se
aproxima do custo variável médio.
Há economias de escala quando o custo marginal de determinado processo
produtivo cresce proporcionalmente com a elevação do produto médio.
Há economias de escopo quando o custo de produção conjunta de dois ou mais
produtos é superior ao custo de produzi-los separadamente.
O custo associado ao melhor uso alternativo dos recursos de uma empresa é
chamado de custo irrecuperável.
Há economias de escala quando o custo marginal de determinado processo
produtivo é menor que o custo médio.
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Questão 25
Considere a caracterização das estruturas de mercado apresentadas abaixo:
I- Produto homogêneo; interdependência estratégica; presença de economias de
escala.
II- Serviço específico; grande número de consumidores; presença de economias
de escala muito elevadas.
III- Insumo específico; grande número de fornecedores; reduzido número de
compradores.
IV- Produto diferenciado; grande número de empresas; livre entrada no mercado.
As estruturas de mercado I, II, III e IV são, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Concorrência perfeita; monopólio natural; monopsônio e concorrência
monopolística.
Concorrência monopolística; oligopólio com produto homogêneo; oligopólio
com produto diferenciado e concorrência perfeita.
Concorrência monopolística; monopsônio; oligopólio com produto diferenciado
e concorrência perfeita.
Oligopólio com produto homogêneo; monopólio natural; oligopsônio e
concorrência monopolística.
Oligopólio com produto homogêneo; monopólio natural; oligopólio com produto
diferenciado; concorrência monopolística.

Questão 26
Assinale a alternativa correta no que se refere à operação de um mercado em
concorrência perfeita:
a)
b)
c)
d)
e)

No equilíbrio competitivo de longo prazo, as empresas auferem lucro
econômico positivo.
No curto prazo, a empresa maximiza os lucros produzindo no ponto em que a
receita marginal se iguala ao custo variável médio.
A curva de oferta de uma empresa individual no curto prazo corresponde ao
trecho da curva de custo marginal localizado acima do custo variável médio.
A elasticidade-preço da oferta no longo prazo é sempre menor que a
elasticidade-preço da oferta no curto prazo.
No curto prazo, quando os custos fixos são positivos, o excedente do produtor
é sempre menor que o lucro total.

Questão 27
Considere os conceitos utilizados na elaboração das Contas Nacionais e assinale
a alternativa incorreta:
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a)
b)
c)
d)
e)

O produto medido a preços de mercado inclui os impostos indiretos menos os
subsídios.
O PNB de uma economia será menor que o PIB caso a renda líquida enviada
ao exterior seja positiva.
O deflator implícito do PIB é um índice de preços calculado indiretamente por
meio da relação entre o PIB a preços de mercado e o PIB ao custo dos fatores.
No Valor Bruto da Produção de uma economia está incluído o consumo
intermediário de bens e serviços.
Uma economia aberta em que a poupança privada e a poupança do governo são
menores que o investimento apresentará poupança do exterior positiva.

Questão 28
As afirmativas abaixo versam sobre tópicos de Economia Monetária. Indique a
alternativa incorreta:
a)

b)

c)

d)
e)

A chamada “armadilha de liquidez” corresponde à situação em que a demanda
por moeda é infinitamente elástica em relação à taxa de juros e, por
conseguinte, a política monetária não possui eficácia.
O multiplicador monetário é afetado pela relação entre as reservas bancárias e
os depósitos à vista e também pela relação entre os depósitos à vista e o total
de meios de pagamento.
A Teoria Quantitativa da Moeda, em sua formulação convencional, estabelece
que mudanças no estoque de moeda, num certo período de tempo, não têm
efeitos permanentes sobre variáveis reais, resultando apenas em aumentos
proporcionais no nível de preços.
A base monetária de uma economia é composta pelo papel moeda em poder
do público mais os depósitos à vista nos bancos comerciais.
A tese da Independência dos Bancos Centrais defende plena autonomia para
que seus dirigentes atinjam o objetivo principal de manutenção da estabilidade
dos preços em uma economia.

Questão 29
Considere as situações abaixo:
I- Compra de títulos do Tesouro Nacional pelo Banco Central.
II- Aumento das reservas internacionais do país sem emissão de títulos públicos.
III- Elevação nos encaixes compulsórios dos bancos.
IV- Aumento do superávit fiscal.
Ocorre aumento da base monetária:
a)
b)
c)
d)
e)

em I, II e IV.
somente em I e II.
em I, II e III.
somente em II e III.
somente em III e IV.
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Questão 30
As afirmações abaixo referem-se aos modelos
determinação da renda. Assinale a alternativa correta.
a)
b)

c)
d)

e)

macroeconômicos

de

No modelo Keynesiano, o multiplicador de gastos aumenta com a elevação da
tributação e dos gastos do governo.
No modelo de oferta e demanda agregadas, um choque de oferta adverso
causa aumento do nível de preços e mantém o nível da renda inalterado no
longo prazo.
No modelo de oferta e demanda agregadas, uma expansão monetária causa
aumento do nível de preços e diminuição do nível da renda no longo prazo.
No modelo Keynesiano, o multiplicador de gastos será menor em uma
economia aberta em comparação com uma economia fechada, desde que a
propensão marginal a importar seja positiva.
No modelo clássico de determinação da renda, a possibilidade de existência
de desemprego está associada às oscilações da demanda agregada.

Questão 31
Considere o modelo IS-LM para uma economia aberta e indique a alternativa
correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Sob o regime de taxas de câmbio fixas e sem mobilidade de capital, a política
fiscal é ineficaz para afetar o nível de renda.
Sob o regime de taxas de câmbio fixas e sem mobilidade de capital, a política
monetária é eficaz para afetar a renda.
Sob o regime de taxas de câmbio fixas e com livre mobilidade de capital, a
política monetária é mais eficaz que a política fiscal para afetar a renda.
Sob o regime de taxas de câmbio flutuantes e com livre mobilidade de capital,
a política fiscal é eficaz para afetar a renda.
Sob o regime de taxas de câmbio fixas e sem mobilidade de capital, a política
cambial de desvalorização é ineficaz para afetar a renda.

Questão 32
Considere as três afirmações sobre modelos de comércio internacional
apresentadas abaixo:
I- De acordo com o modelo de fatores específicos, o comércio beneficia o fator
que é específico dos setores exportadores de cada país, mas prejudica o fator
que é específico dos setores que competem com as importações.
II- O modelo Ricardiano de comércio internacional estabelece que as diferenças
de produtividade desempenham um papel importante no comércio
internacional e que o padrão de produção local é determinado pelas vantagens
comparativas e não absolutas.
III- Segundo o modelo de comércio de Heckscher-Ohlin, os proprietários dos
fatores de produção abundantes de um país perdem com o comércio
internacional, ao passo que os detentores do fator escasso ganham, em
decorrência da equalização dos preços do fatores de produção com os países
com quem mantêm relações comerciais.
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Estão Corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

apenas III.
I e III.
apenas I.
apenas II.
I e II.

Questão 33
A curva de Laffer estabelece que:
a)

b)

c)

d)

e)

A elevação substancial da alíquota de um imposto tende a diminuir a
arrecadação tributária, uma vez que aumentam os estímulos à evasão fiscal e
ao abandono de atividades formais.
A elevação substancial da alíquota de um imposto tende a elevar a
concentração de renda de um país, visto que os indivíduos mais ricos têm
acesso a mecanismos jurídicos de planejamento tributário.
A elevação substancial da alíquota de um imposto tende a elevar a
arrecadação do governo, provocando crescimento da carga tributária, por um
lado, e redução da competitividade do país, por outro lado.
A elevação substancial da alíquota de um imposto tende a diminuir a
concentração de renda de um país, uma vez que aumentam os recursos à
disposição do Estado para o provimento de bens públicos aos indivíduos
carentes.
A elevação substancial da alíquota de um imposto tende a elevar a
concentração de renda de um país caso o imposto em questão tenha caráter
regressivo, como os impostos sobre consumo, por exemplo.

Questão 34
Considere a teoria da tributação e admita ser impossível haver sonegação.
Assinale a alternativa correta:
a)

b)
c)
d)
e)

Os impostos sobre a renda e o patrimônio são exemplos de tributos indiretos e
atendem o princípio tributário da eqüidade, porém não atendem o princípio da
progressividade.
Os impostos sobre consumo são exemplos de tributos indiretos e atendem o
princípio da progressividade, porém não atendem o princípio da neutralidade.
Os impostos sobre consumo são exemplos de tributos diretos e atendem os
princípios da neutralidade e da progressividade.
Os impostos sobre a renda e o patrimônio são exemplos de tributos diretos e
atendem os princípios tributários da eqüidade e da progressividade.
Os impostos sobre a renda e o patrimônio são exemplos de tributos diretos e
atendem o princípio tributário da eqüidade, porém não atendem o princípio da
progressividade.
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Questão 35
Independentemente das controvérsias entre os economistas sobre sua eficácia, o
estudo da operacionalização da política monetária segue determinada estrutura analítica,
que envolve a compreensão dos instrumentos utilizados para atingir metas intermediárias,
estabelecidas com o intuito de cumprir um determinado objetivo final de política
econômica. De acordo com esta estrutura: instrumento – meta intermediária – objetivo
final, assinale a alternativa correta acerca da operacionalização da política monetária:
a)
b)
c)
d)
e)

Operações de mercado aberto – volume de recolhimentos compulsórios –
nível de atividade econômica.
Operações de mercado aberto – taxa de juros de longo prazo – nível de
atividade econômica.
Volume de agregados monetários – taxa de redesconto – estabilidade do
sistema financeiro.
Volume de recolhimentos compulsórios – taxa de redesconto – estabilidade de
preços.
Taxa de redesconto – operações de mercado aberto – volume de
recolhimentos compulsórios.

Questão 36
Assinale a alternativa correta no que se refere às atribuições econômicas do
governo:
a)
b)
c)
d)
e)

A adoção de políticas fiscais pró-cíclicas é um exemplo da função
estabilizadora.
A utilização de recursos do imposto de renda para o financiamento de um
programa de subsídio ao leite é um exemplo da função alocativa.
A provisão de bens que não satisfazem o princípio da exclusão é um exemplo
da função alocativa.
A adoção de uma política monetária menos rígida em um ano de recessão é
um exemplo da função alocativa.
A uniformização das alíquotas dos impostos sobre o consumo é um exemplo
da função distributiva.

Questão 37
Sobre as condições de estabilidade da relação entre a Dívida Pública e o PIB,
assinale a alternativa correta:
a)

O superávit primário capaz de equilibrar a relação Dívida/PIB é função direta
da própria relação Dívida/PIB e da taxa de juros, e função inversa do
crescimento real da economia e da senhoriagem.
b) O superávit primário capaz de equilibrar a relação Dívida/PIB é função direta
da taxa de juros e do nível de senhoriagem e função inversa do crescimento
da economia.
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c)
d)

e)

O superávit primário capaz de equilibrar a relação Dívida/PIB é função direta da
própria relação Dívida/PIB e do nível de senhoriagem e função inversa da taxa de
juros e do crescimento da economia.
A proporção do déficit público em relação ao PIB capaz de equilibrar a relação
Dívida/PIB é função direta da própria relação Dívida/PIB e da taxa de juros, e
função inversa do crescimento econômico e da senhoriagem.
A proporção do déficit público em relação ao PIB capaz de equilibrar a relação
Dívida/PIB é função direta da própria relação Dívida/PIB e do crescimento
econômico, e função inversa da taxa de juros e da senhoriagem.

Questão 38
Sobre as características do Orçamento-Programa, assinale a alternativa incorreta:
a)
b)
c)
d)
e)

Na elaboração do orçamento é utilizado principalmente o critério de classificação
funcional-programático.
A estrutura do orçamento está voltada para os aspectos administrativos e de
planejamento.
Na elaboração do orçamento, as decisões são tomadas a partir de avaliações e
análises técnicas de alternativas possíveis.
Utilização sistemática de indicadores e padrões de medição do trabalho e dos
resultados.
Na elaboração do orçamento são consideradas as necessidades financeiras das
unidades organizacionais.

Questão 39
Considere as afirmações abaixo:
I- A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) passou a
disciplinar temas como equilíbrio entre receitas e despesas, metas e riscos fiscais,
mecanismos de programação financeira, controle de custos e avaliação de
resultados de programas financiados com recursos orçamentários, dentre outros,
antes disciplinados exclusivamente pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
II- De acordo com a Constituição, a lei que instituir o Plano Plurianual (PPA)
estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e também para os chamados programas de duração continuada.
III- De acordo com o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o período de
vigência do Plano Plurianual compreenderá o início do segundo ano do mandato
presidencial e o final do primeiro ano do mandato subseqüente.
Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e III.
apenas II.
apenas I.
I e II.
II e III.
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Questão 40
Conforme disposição constitucional, a Lei Orçamentária Anual é constituída por
três orçamentos, a saber:
a)
b)
c)
d)
e)

Orçamento da administração direta; orçamento da administração indireta e
orçamento da seguridade social.
Orçamento fiscal; orçamento da seguridade social e orçamento da
administração indireta.
Orçamento fiscal; orçamento da seguridade social e orçamento de
investimento das empresas.
Orçamento fiscal; orçamento da administração indireta e orçamento de
investimento das empresas.
Orçamento da administração direta; orçamento da administração indireta e
orçamento das empresas.

Questão 41
Sobre a execução da despesa orçamentária, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

e)

A abertura de créditos suplementares, especiais e extraordinários depende de
prévia autorização legislativa.
A lei orçamentária é organizada sob a forma de créditos orçamentários, aos
quais estão consignadas as dotações.
A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a programação financeira e
de desembolso siga um cronograma de cotas financeiras trimestrais.
Após a observância do processo de licitação (quando exigido), a despesa
orçamentária será efetivada por meio do cumprimento de três estágios:
empenho, liberação de dotações e pagamento.
Os créditos adicionais vigerão até o término do exercício financeiro em que
forem criados.

Questão 42
Considere as situações abaixo:
I- Programa de subsídio ao leite.
II- Atividades da Justiça.
III- Venda de gasolina por uma distribuidora estatal.
IV- Ensino médio gratuito.
A natureza dos bens envolvidos em cada situação é, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Bem público; bem meritório; bem público e bem meritório.
Bem público; bem público; bem privado e bem público.
Bem meritório; bem público; bem privado e bem meritório.
Bem meritório; bem público; bem público e bem meritório.
Bem meritório; bem meritório; bem privado e bem público.
16

Questão 43
Sobre os conceitos de Dívida Pública e de Necessidades de Financiamento do
Setor Público (NFSP), assinale a alternativa incorreta:
a)

b)

c)

d)

e)

As NFSP, em seu conceito operacional, correspondem à variação do
endividamento do setor público não financeiro junto ao sistema financeiro e ao
setor privado, doméstico ou externo, decorrente da atualização monetária em
um contexto inflacionário.
As NFSP, em seu conceito nominal, correspondem à variação do
endividamento do setor público não financeiro junto ao sistema financeiro e ao
setor privado, doméstico ou externo.
As NFSP, em seu conceito primário, corresponde à diferença entre as NFSP
em seu conceito nominal e as despesas de juros nominais incidentes sobre a
dívida líquida do setor público, descontada a receita de juros relativa à
aplicação das reservas internacionais.
A dívida líquida do setor público corresponde à soma consolidada dos valores
da dívida líquida do governo central e Banco Central, das unidades da
federação e municípios junto ao sistema financeiro público e privado, sistema
privado não financeiro e resto do mundo.
O ajuste patrimonial, que teve impactos importantes sobre as NFSP no Brasil
ao longo dos anos 1990, corresponde ao saldo final do reconhecimento de
dívidas passadas e das receitas de privatizações.

Questão 44
No que se refere à atividade de Regulação no Brasil, assinale a alternativa
incorreta:
a)
b)

c)

d)
e)

A criação do aparato regulatório do setor de telecomunicações no Brasil
precedeu o processo de privatização do setor.
No Brasil, a atividade de regulação está intimamente associada e
condicionada aos contratos de concessão, que procuram compatibilizar dois
objetivos aparentemente conflitantes: maximizar o bem-estar dos
consumidores e propiciar um retorno atrativo para os investidores.
As Agências Reguladoras responsáveis pela fiscalização das concessionárias
de serviços públicos, diferentemente do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE), não estão vinculadas à Secretaria de Direito Econômico
(SDE).
A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) atua como poder
regulador, mas não como poder concedente do setor de telecomunicações.
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) e a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) são autarquias vinculadas ao Ministério de Minas e Energia,
e os mandatos de seus diretores são não-coincidentes.
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Questão 45
Considere as afirmações acerca do sistema tributário brasileiro apresentadas abaixo:
I- Um aspecto relevante da Constituição de 1988 foi a busca pelo fortalecimento da
Federação, refletida no aumento da autonomia fiscal dos estados e municípios e
na descentralização dos recursos tributários disponíveis. Uma conseqüência
adversa deste processo foi a redução dos recursos disponíveis para a União, sem
a contrapartida da redistribuição dos encargos.
II- Uma característica marcante do sistema tributário brasileiro é a falta de eqüidade.
Por exemplo, em comparação com outros países, a carga tributária incidente
sobre a renda e o patrimônio é relativamente baixa no Brasil.
III- Uma das propostas de reforma do sistema tributário brasileiro defende a
substituição dos impostos sobre vendas e circulação de mercadorias (como o
ICMS) por um imposto sobre o valor adicionado em cada etapa da produção
(IVA). Entretanto, tal proposta não avançou em virtude do caráter cumulativo
(“cobrança em cascata”) do IVA.
IV- Ao longo dos anos 1990 cresceu o peso das contribuições sociais na carga
tributária brasileira. Este fenômeno reflete a preocupação da União com a
necessidade de elevar os gastos sociais no Brasil e a criação de inúmeros
programas de cunho assistencial.
Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

II, III e IV.
I, II e IV.
I e III, somente.
I e II, somente.
III e IV, somente.

Questão 46
Assinale a alternativa incorreta no que diz respeito à questão do federalismo fiscal
no Brasil após a Constituição de 1988:
a)

b)

c)

d)
e)

A autonomia concedida aos estados para legislarem sobre o Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e a sistemática de arrecadação, que
transcende as fronteiras estaduais, estimularam o surgimento da chamada “guerra
fiscal”.
A Constituição permitiu à União ampliar de maneira consistente suas
competências tributárias em comparação com as esferas subnacionais, fenômeno
verificado pela necessidade de elevação de transferências do governo federal
para estados e municípios.
A Constituição concedeu aos governos subnacionais competências tributárias
exclusivas, incidentes sobre bases econômicas consistentes e abrangentes, e
também autonomia para fixar as alíquotas dos impostos.
A Constituição estabeleceu que a maioria dos recursos transferidos às esferas
subnacionais não teriam vinculação, ao passo que a União sofreu expressivo
aumento da vinculação de seu orçamento.
As regras de distribuição dos recursos dos fundos de participação estimularam a
emancipação de um grande número de pequenos municípios na primeira metade
dos anos 1990.
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Questão 47
Um fabricante de equipamentos compra um componente utilizado em seu
processo produtivo de dois fornecedores, as empresas A e B. Recentemente, após retirar
aleatoriamente um componente da linha de montagem para verificação, um funcionário
constatou que o referido componente apresentava defeito. Sabendo-se que as
probabilidades de que os fornecedores A e B entreguem um componente defeituoso são,
respectivamente, iguais a 2% e a 3%, e que o fornecedor A é responsável pela entrega de
60% dos componentes, determine a probabilidade de que a peça defeituosa encontrada
tenha sido fabricada por este fornecedor.
a)
b)
c)
d)
e)

24,0%.
50,0%.
40,0%.
60,0%.
18,0%.

Questão 48
Considere duas variáveis aleatórias X e Y, cuja distribuição conjunta é
apresentada abaixo:
X
Y

0
1
p (X = xi)

0
0,180
0,120
0,300

1
p (Y = yj)
0,420
0,600
0,280
0,400
0,700
1,000

Assinale a alternativa incorreta:
a)
b)
c)
d)
e)

Corr (X, Y) = 0,55.
Var (X + Y) = 0,45.
E (X) = 0,70.
E (Y) = 0,40.
Cov (X, Y) = 0,00.

Questão 49
Com relação aos índices de Laspeyres e Paasche, assinale a alternativa correta:
a)

b)
c)
d)
e)

A multiplicação cruzada de um índice de preços de Laspeyres por um índice
de quantidades de Paasche não atende ao critério de decomposição das
causas.
O índice de Paasche satisfaz ao critério de decomposição de causas.
O índice de Laspeyres utiliza como ponderação o período atual.
O índice de Paasche utiliza como ponderação o período base.
O índice de Laspeyres não satisfaz ao critério de decomposição de causas.
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Questão 50
A má distribuição de renda no Brasil é um tema que há muitos anos suscita
acalorados debates entre os economistas. No que se refere aos aspectos estatísticos
associados à mensuração do problema, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Para uma distribuição de renda como a brasileira tem-se:
renda média < renda mediana < renda modal.
O índice de Gini, o índice T de Theil e a razão de insuficiência de renda são
três medidas de desigualdade amplamente utilizadas.
O coeficiente de variação, definido como a relação entre o desvio-padrão e a
média, pode ser utilizado para avaliar a concentração de uma distribuição.
A curva de Lorenz corresponde aos pontos no plano cartesiano ortogonal que
associam a parcela de renda apropriada por cada indivíduo ao tempo.
O índice de Gini não é uma medida de dispersão relativa de uma distribuição.
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