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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação à economia do setor público, julgue os itens
subsequentes.

51 Conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o
resultado primário do governo deve ser apurado medindo-se a
diferença entre a arrecadação de impostos, taxas, contribuições
e outras receitas, excluídas as receitas de aplicações
financeiras, e as despesas orçamentárias do governo no
período.

52 Os chamados critérios abaixo da linha e acima da linha
constituem duas formas de apuração dos resultados primário e
nominal. No primeiro caso, o desempenho fiscal do governo é
apurado por intermédio do cálculo de variação do
endividamento líquido em determinado período. Utilizando-se
o critério acima da linha, apura-se o desempenho fiscal do
governo mediante a apuração dos fluxos de receitas e despesas
orçamentárias em determinado período.

53 Por terem representado, no passado, déficits não
contabilizados, os passivos contingentes correspondem,
atualmente, a dívidas não reconhecidas pelo governo brasileiro.

54 As necessidades de financiamento do setor público
correspondem ao montante de recursos que o setor público não
financeiro deve captar junto ao setor financeiro interno e(ou)
externo, além de suas receitas fiscais, para custear os seus
dispêndios.

55 O Banco Central do Brasil (BACEN) não se inclui entre os
órgãos cujos balanços são considerados no cálculo da dívida
líquida e do déficit público, por não se tratar de instituição do
setor público não financeiro.

A respeito do sistema multilateral de comércio, julgue os itens a
seguir.

56 A política da concorrência não se inclui entre os temas em
negociação na Rodada Doha.

57 Diferentemente da aplicação de medida antidumping, a de
salvaguarda prescinde de determinação de causalidade.

58 O princípio de tratamento nacional constante do Acordo Geral
sobre o Comércio de Serviços e do Acordo Geral sobre Tarifas
e Comércio proíbe a adoção de qualquer medida
discriminatória entre bens, serviços e(ou) prestadores de
serviços estrangeiros e bens, serviços e(ou) prestadores de
serviços nacionais.

59 O artigo do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços
relativo ao princípio da nação mais favorecida faz referência
a um anexo no qual constam as exceções ao referido princípio
que foram negociadas para cada país durante a negociação do
acordo.

60 A categoria de subsídios irrecorríveis instituída no Acordo de
Subsídios e Medidas Compensatórias deixou de vigorar a partir
do ano 2000.

61 Conforme o disposto no Acordo sobre Medidas de
Investimento Relacionadas ao Comércio, proíbe-se a adoção
pelos governos de qualquer medida estabelecendo a exigência
de conteúdo local para a compra de bens e serviços.

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

62 A política monetária torna-se mais eficaz à medida que a

elasticidade da demanda de moeda em relação à taxa de juros

aumenta, pois se eleva a propensão para a manutenção de

encaixes monetários com fins especulativos.

63 A curva IS como um todo é deslocada tanto por variáveis

exógenas quanto por variáveis induzidas pela variação de

renda.

64 A elasticidade da demanda de moeda em relação à taxa de

juros é um dos fatores que determinam a inclinação da curva

LM.

65 O aumento dos gastos do governo resulta em aumento de

renda equivalente ao resultado da multiplicação do aumento

de gasto pelo multiplicador keynesiano, o que provoca o

deslocamento da curva IS para a direita.

Com relação às preferências do consumidor por risco, julgue os

itens que se seguem.

66 O prêmio do risco corresponde ao valor que o consumidor

necessita receber para aceitar assumir níveis de risco mais

elevados.

67 A utilidade esperada de renda incerta de 15 unidades

monetárias, com utilidade de 7 e probabilidade de 0,7, e de um

emprego com renda de 35 unidades monetárias, com utilidade

de 12 e probabilidade de 0,3, equivale a 8,5.

68 A inclinação da linha do orçamento é também denominada de

preço de risco, pois indica o quanto de risco extra um

investidor deverá correr para desfrutar de um retorno esperado

mais elevado.

69 A utilidade marginal da renda de um consumidor avesso ao

risco diminui à medida que a renda aumenta.

70 Somente depois de alcançar um nível de renda mínimo que lhe

permita sobreviver, um consumidor é considerado neutro em

face do risco, ou seja, indiferente a acontecimentos certos ou

incertos com a mesma renda esperada.

Acerca de custos de produção, julgue os itens subsecutivos.

71 O custo de depreciação anual do capital ou custo de uso do

capital corresponde a quanto o capital perde de seu valor

anualmente em razão de seu uso ou de sua obsolescência.

72 O caminho de expansão, curva que une os pontos de tangência

entre as linhas de isocusto e as isoquantas, apresenta

combinações de trabalho e capital pelas quais a empresa deve

optar para minimizar os custos em cada um dos níveis de

produção.

73 Uma empresa pode amortizar seus custos irreversíveis

tratando-os como se fossem custos fixos.



CESPE/UnB – TJ/ES

– 5 –

Com relação às negociações comerciais regionais, julgue os itens

que se seguem.

74 Diferentemente das negociações no âmbito da Área de Livre

Comércio das Américas (ALCA), excluem-se temas

relacionados à propriedade intelectual das negociações entre

o MERCOSUL e a União Europeia.

75 Índia e Egito são os únicos parceiros que não participam da

Associação Latino-Americana de Integração com os quais o

MERCOSUL assinou acordos comerciais.

76 Um dos principais resultados da Cúpula de San Juan, realizada

em agosto de 2010, foi a aprovação do Código Aduaneiro do

MERCOSUL, ferramenta fundamental para a plena operação

da União Aduaneira, visto possibilitar a uniformização das

normas e dos procedimentos aduaneiros seguidos no interior

do bloco.

77 O Protocolo de Contratações Públicas, em vigor desde o início

de 2011, assegura às empresas do MERCOSUL tratamento

nacional, não discriminatório e preferencial em relação a

fornecedores de fora do bloco nas licitações realizadas pelos

governos dos Estados integrantes.

78 O Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA)

impossibilitou a negociação de acordos comerciais

exclusivamente com um dos países signatários do acordo,

sendo obrigatória, portanto, a inclusão dos demais países em

qualquer negociação.

79 O Protocolo de Colônia para a Promoção e Proteção Recíproca

de Investimentos no MERCOSUL, assinado em 1994, nunca

vigorou, privando os países integrantes do MERCOSUL de

qualquer acordo intrabloco sobre investimentos.

A respeito de moeda e inflação, julgue os próximos itens.

80 Caso a elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa

de juros seja infinita, um aumento da renda somente será

alcançado por meio de uma política fiscal expansionista.

81 De acordo com a teoria da preferência pela liquidez, a taxa de

juros se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda por moeda.

82 Na versão aceleracionista da curva da Philips, incorpora-se a

expectativa dos agentes em relação à inflação esperada.

83 As expectativas adaptativas são formadas não só com base em

informações presentes, mas também com base na média da

inflação passada, o que faz que a curva de Philips de longo

prazo seja vertical.

84 De acordo com a teoria quantitativa da moeda, a quantidade de

moeda disponível determina o nível de preços e a taxa de

crescimento da quantidade de moeda disponível determina a

taxa de inflação, independentemente de a velocidade de

circulação da moeda ser estável ou não.

85 Sempre que a propensão marginal a consumir for inferior à

unidade, o efeito multiplicador dos gastos do governo sobre a

demanda agregada será negativo.

O período compreendido entre 1968 e 1973 é comumente
conhecido como milagre econômico. Com relação a esse período e
ao período pós-milagre, julgue os itens a seguir.

86 O milagre econômico causou pressões inflacionárias e outros
desequilíbrios que, em virtude da piora na situação externa,
tiveram de ser enfrentados a partir de 1974. O II Plano
Nacional de Desenvolvimento foi a resposta dada pelo governo
à dicotomia ajuste versus financiamento. 

87 O período do milagre econômico abrangeu os governos de
Costa e Silva e Médici, sendo Antônio Delfim Netto o ministro
da Fazenda de então.

88 O choque do petróleo de 1973 está entre os fatores externos
que contribuíram para o fim do período que compreendeu o
milagre econômico.

89 Uma opção de resposta ao choque do petróleo poderia ter sido
a desvalorização do câmbio, que manteria os preços relativos
e alteraria o valor social das exportações.

90 Nos períodos em questão, o crescimento do produto interno
ficou acima dos 10% ao ano, e a inflação oscilou entre 20%
a.a. e 35% a.a. 

No final de 1993, começou a ser implementado o Plano Real, que
obteve êxito em controlar o grave processo inflacionário pelo qual
passava o Brasil. No que concerne ao Plano Real, julgue os itens
subsequentes. 

91 A introdução da nova moeda, o real, ocorreu após todos os
preços estarem expressos em termos de unidade real de valor.

92 Diferentemente de planos anteriores, o Plano Real não
reconheceu a existência de inflação inercial no Brasil.

93 A aprovação do Fundo Social de Emergência foi um dos
elementos do ajuste fiscal.

94 As âncoras cambial e monetária, que foram instrumentos
alternativos de controle inflacionário, responderam a
problemas operacionais na unidade real de valor (URP).

95 O Plano Real começou a ser implementado no primeiro ano do
governo de Fernando Henrique Cardoso.

96 Após sua implementação, a queda na inflação foi rápida, mas
não chegou a zero nem à deflação.

Parte considerável do financiamento no Brasil é gerenciado por
agências de fomento estatais. Em relação às funções dessas
agências, julgue os itens seguintes. 

97 O Banco do Brasil S.A. pode prestar serviços de licitação por
meio da Internet para administradores públicos.

98 O Banco do Nordeste, banco de desenvolvimento regional, tem
sua atuação restrita aos estados nordestinos. 

99 No BNDES, a modalidade de financiamento por meio de
fundos não reembolsáveis destina-se exclusivamente ao
desenvolvimento social e cultural, deixando de parte o
financiamento do desenvolvimento tecnológico,
tradicionalmente bancado pelo CNPq e pela CAPES e
suplementado pelas agências estaduais de fomento à pesquisa.

100 A Caixa Econômica Federal passou a gerenciar o fundo de
garantia por tempo de serviço (FGTS), após incorporar o
Banco Nacional da Habitação (BNH). À época da sua gestão
pelo BNH, o FGTS chegou a ser administrado por mais de
setenta instituições financeiras.
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No que concerne a desenvolvimento econômico e social, julgue os

itens subsecutivos.

101 Ao longo do processo de desenvolvimento brasileiro dos

últimos quarenta anos, houve uma alteração na função do

Estado, que passou de regulador a produtor.

102 O desenvolvimento sustentável pode ser definido como aquele

que atende às necessidades do presente sem sacrificar a

possibilidade de atendimento das necessidades futuras. 

103 Segundo a abordagem neoclássica, a renda gerada pelo

crescimento econômico é distribuída entre os fatores de

produção com base em suas produtividades marginais, não

havendo, portanto, conflito distributivo.

104 Em uma economia schumpeteriana sem desenvolvimento, é

fundamental o surgimento de líderes empresariais.

105 O crescimento é condição necessária, mas não suficiente, para

o desenvolvimento econômico.

Após a estabilização econômica iniciada em 1993, uma série de

mudanças ocorreu na economia brasileira. Acerca desse período da

história econômica do Brasil, julgue os itens a seguir.

106 A crise enfrentada por alguns bancos em 1995 levou o BACEN

a iniciar um amplo processo de reestruturação do sistema

financeiro nacional.

107 Uma ampla reforma fiscal foi promovida durante o governo de

Fernando Henrique Cardoso, e, em seguida, aprofundada

durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva.

Para avaliar o nível de bem-estar de determinada população,

cientistas sociais costumam utilizar uma série de indicadores

econômicos e sociais. Com relação a esses indicadores, julgue os

próximos itens.

108 Uma queda no índice de Gini indica melhoria na distribuição

de renda da população considerada.

109 O índice de desenvolvimento humano (IDH) é uma medida de

bem-estar mais ampla que a renda per capita. O IDH não

possui informações sobre a renda por indivíduo, mas considera

outras variáveis, tais como distribuição da renda, escolaridade

e mortalidade infantil.

110 No Brasil, em geral, quanto maior é a participação do governo

na economia de um ente federado — estado, Distrito Federal

ou município —, melhor se torna a distribuição de renda da

população desse ente.

No que concerne à Constituição do Estado do Espírito Santo, julgue

os itens seguintes.

111 É permitida a acumulação remunerada de dois cargos públicos

privativos de médico, desde que comprovada a

compatibilidade de horários, limitados os subsídios ao teto

constitucional.

112 Se o servidor público estadual investir-se no mandato de

deputado estadual, perceberá, havendo compatibilidade de

horários, as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem

prejuízo da remuneração do cargo eletivo; inexistindo

compatibilidade, o servidor poderá optar pelos vencimentos de

seu cargo.

113 A Lei de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo

(LOJ/ES), de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, deverá

ser encaminhada para aprovação na Assembleia Legislativa, e,

depois, ser submetida à sanção do governador do estado.

114 Compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

(TJ/ES) processar e julgar, originariamente, nos crimes

comuns, o vice-governador do estado, os deputados estaduais

e os prefeitos municipais.

115 A vedação ao nepotismo não se encontra prevista

expressamente no texto constitucional do estado do Espírito

Santo, ainda que incidente por determinação de súmula

vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Julgue os itens subsequentes, relativos à LOJ/ES.

116 O cargo comissionado de secretário de gestão do foro deve ser

preenchido, exclusivamente, por bacharel em direito.

117 Cada comarca, que compreende um município, ou mais de um,

desde que contíguos, deve receber a denominação da

respectiva sede, podendo ser dividida em varas.

Com relação ao plano de carreiras e de vencimentos dos servidores

efetivos do Poder Judiciário do estado do Espírito Santo, julgue os

itens que se seguem.

118 O servidor que não concordar com o resultado do processo de

promoção poderá interpor recurso, com justificativa e provas

das alegações, no prazo máximo de trinta dias, a contar da data

de publicação do referido resultado.

119 Entre os critérios exigidos para a promoção do servidor

público inclui-se o do limite de três faltas injustificadas no

decorrer dos 24 últimos meses que antecedam o processo de

promoção.

Em relação à lei que dispõe sobre a reestruturação e modernização

da estrutura organizacional e administrativa do TJ/ES, julgue o

próximo item.

120 Cabe a desembargador designado pelo Tribunal Pleno a

supervisão da coordenadoria das varas de infância e juventude.
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