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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
As quantidades totais de alimento e vestuário, dois bens

normais, são fixas e positivas, e pertencem às famílias A e B, com

curvas de indiferença bem comportadas. Partindo de uma dotação

inicial não eficiente de Pareto, as duas famílias realizam todas as

possíveis trocas mutuamente vantajosas, a fim de maximizar a

utilidade das famílias.

Com base nessa situação, julgue os itens a seguir.

51 A elasticidade da demanda por alimento diminui quando a

renda aumenta.

52 No equilíbrio, uma das famílias pode acabar com quantidades

menores de alimento e vestuário em relação à quantidade

inicial.

53 Diferentes dotações iniciais de alimento e vestuário podem

levar a diferentes alocações eficientes de Pareto.

54 A curva de contrato é a linha que liga os pontos de alocação

eficiente de Pareto.

O Ministério da Justiça (MJ) tem um montante fixo para

gastar na aquisição de dois bens: mesas e computadores. Ainda, o

MJ planeja ocupar um prédio de sua propriedade, atualmente

alugado para profissionais liberais.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

55 O aluguel representa um custo de oportunidade da ocupação do

prédio.

56 A duplicação dos preços da mesa e do computador apresenta

o mesmo efeito, na linha do orçamento, que a redução, pela

metade, do montante fixo.

Suponha que as famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família

tenham preferências bem comportadas com relação a alimento e

vestuário, que esses dois bens sejam normais e que seus preços

mantenham-se constantes.

Com base nessa situação, julgue os itens de 57 a 59.

57 O conjunto orçamentário de uma família é formado por todas

as combinações de quantidades de bens e serviços que podem

ser adquiridas, apresentando como limites os preços relativos

e a renda dessa família.

58 Caso se resolvesse cobrar imposto de montante fixo sobre a

renda das famílias, isso seria equivalente, do ponto de vista do

segundo teorema do bem-estar, à cobrança de impostos sobre

a quantidade de horas trabalhadas.

59 O aumento de renda das famílias atendidas pelo referido

programa provoca uma substituição do consumo de alimentos

pelo consumo de vestuário.

Considere que um dos objetivos do Projeto Eficiência seja reduzir

o volume de processos em tramitação no Poder Judiciário

brasileiro, e suponha que, no curto prazo, a tecnologia seja fixa e

que apenas o fator trabalho seja variável. Com base nessas

informações, julgue os itens seguintes.

60 Os rendimentos marginais decrescentes no trabalho resultam

do declínio da qualificação da mão de obra, à medida que mais

servidores são contratados.

61 Considerando como produto a quantidade de processos

tramitados em julgado, no ponto da curva do produto em que

o produto marginal é maior que o produto médio, o produto

médio é crescente.

62 Quando os rendimentos marginais do trabalho forem

decrescentes, os rendimentos de escala também serão

decrescentes.

63 Seja qual for o número de servidores, a contratação de mais

servidores será imprescindível para reduzir o volume de

processos, pois o custo variável médio é decrescente.

A respeito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica

(CADE) que tem a função de zelar pela livre concorrência no

mercado, julgue os itens a seguir.

64 Caso houvesse um monopolista que conseguisse praticar

discriminação de preços, ele venderia diferentes quantidades

de seu produto por diferentes preços.

65 O conluio ou cartel é um acordo entre empresas para

estabelecer preços e quantidades que maximizem a soma de

seus lucros.
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Em relação ao sistema de contas nacionais e à atual metodologia de

balanço de pagamentos, julgue os itens a seguir, considerando que

PIB, sempre que usado, refere-se a produto interno bruto.

66 O país que, em determinado ano, envie liquidamente rendas ao

exterior terá o produto nacional bruto maior que o PIB no

período.

67 Os valores referentes às transações com serviços financeiros e

royalties são parte da conta de rendas.

68 Os estoques acumulados no ano de 2012 devem ser

contabilizados como investimento em 2012 e contribuirão para

o PIB do ano em que forem comercializados.

69 Caso a poupança privada se iguale ao investimento, o déficit

público será igual à poupança externa.

70 O PIB a preço de mercado é equivalente ao PIB a custo de

fatores adicionado dos impostos indiretos e deduzido dos

subsídios.

Acerca dos modelos de análise macroeconômica, julgue os itens

de 71 a 76.

71 Para uma economia aberta, com regime de câmbio fixo e

mobilidade perfeita de capitais, uma política fiscal

contracionista é inócua em termos de produto.

72 De acordo com o modelo keynesiano simples, em uma

economia fechada e sem governo, a função consumo é linear,

estabelecendo-se que a relação entre consumo e renda seja

dada pela propensão média a consumir mais o consumo

autônomo não negativo.

73 No modelo de oferta agregada e demanda agregada, o nível de

preços é rígido para que as análises de estatística comparativa

possam ser realizadas.

74 Em comparação à situação de fixação da taxa de juros, quando

o Banco Central mantém inalterada a quantidade de moeda, há

menos choques reais na volatilidade da renda.

75 De acordo com o modelo IS-LM, os efeitos de política fiscal

sobre o produto para uma economia fechada são maiores para

o caso de taxa de juros fixa.

76 Considere que determinada empresa apresente, em sua função

de produção, os fatores capital e trabalho. Com o intuito de

maximizar o lucro, essa empresa deve alugar capital e contratar

trabalhadores até que o produto marginal do fator capital seja

igual à taxa de juros real e o produto marginal do fator trabalho

seja igual ao salário real.

Julgue os itens a seguir, relativos à economia monetária.

77 A elevação na taxa de redesconto e a redução das alíquotas das

reservas compulsórias são formas que o Banco Central utiliza

para elevar a quantidade de moeda na economia.

78 Segundo a equação de Fisher, a taxa de juros nominal paga

pelos bancos pode ser alterada em função de variações na taxa

de juros real ou na inflação.

79 Na curva de Phillips com expectativas adaptativas, a inflação

reage aos desvios da taxa efetiva de desemprego em relação à

taxa natural de desemprego, aos choques de oferta e ao

componente de inflação esperada.

80 A inflação é responsável pelo aumento da receita auferida pelo

governo por meio do imposto inflacionário; logo, em casos de

alta inflação, o déficit orçamentário do governo pode ser

elevado devido ao efeito denominado Olivera-Tanzi.

81 Atualmente, no Brasil, o critério de ordenamento dos meios de

pagamento ampliados é definido por seus sistemas emissores

e não pelo grau de liquidez.

Julgue os itens que se seguem, com base na teoria macroeconômica.

82 De acordo com o modelo de Solow, o nível ótimo da

acumulação de capital proposto pela regra de ouro corresponde

ao consumo per capita máximo.

83 A lei de Okun relaciona a variação na taxa de desemprego ao

desvio da taxa de crescimento do produto, em relação à taxa de

crescimento normal.

84 De acordo com o arcabouço teórico dos novos keynesianos, as

políticas fiscal e monetária podem afetar o produto no curto

prazo, devido à rigidez nominal de preços.

85 A exigência de capital regulamentar a ser mantido pelas

instituições financeiras busca reduzir a probabilidade de

eventuais crises bancárias e a severidade dos custos dessas

crises para a economia como um todo.
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Acerca dos aspectos gerais de atuação do Estado na economia,

julgue os itens subsequentes.

86 Caso determinado produto não seja ofertado na economia, em

virtude de o setor privado não ter condições de arcar com o

volume de investimentos requeridos, e caso o Estado tenha

decidido fazer investimentos, de modo a suprir o mercado do

referido produto, é correto afirmar que, nessa situação, o

Estado está exercendo um papel regulador na economia.

87 Os gastos orçamentários totais nos vários níveis de governo

não medem adequadamente os custos de produção da atividade

governamental.

88 Se o governo estiver examinando a curva de possibilidades de

produção dos setores de hortifrutigranjeiros e de produtos

laticínios industrializados, para decidir qual dos dois mercados

receberá determinado subsídio, ele estará optando por uma

decisão de alocação intersetorial.

89 A falha de mercado denominada externalidade ocorre quando

o consumo de um bem por parte de um indivíduo ou grupo

social não prejudica o consumo do mesmo bem pelos demais

integrantes da sociedade.

Com relação aos mecanismos públicos de atuação econômica,

julgue os itens que se seguem.

90 A divisão dos gastos governamentais em categorias

econômicas permite a análise da rigidez da composição dos

gastos e da margem de flexibilidade que o governo possui no

que se refere à sua política de dispêndios.

91 O governo pode se utilizar de receitas ou despesas públicas

para alcançar seus objetivos de política fiscal.

92 A política monetária tem como responsabilidade principal a

manutenção do equilíbrio econômico, mas também pode ter

impacto sobre a equidade distributiva.

93 A elasticidade-renda da demanda por bens públicos constitui

uma das razões para o crescimento constante dos gastos

governamentais.

A respeito dos fatores relacionados com o endividamento público,

julgue os próximos itens.

94 As operações de empréstimos do Banco Central ao Tesouro

Nacional não aumentam a dívida pública, uma vez que

provocam alterações simultâneas no ativo e no passivo

governamentais.

95 Dívida líquida do setor público constitui conceito técnico

diferente de dívida fiscal líquida.

96 Pelo conceito primário, as necessidades de financiamento do

setor público excluem a correção monetária que incide sobre

a dívida fiscal líquida.

97 O déficit governamental pode ser expresso a partir do déficit

público nominal, que é calculado subtraindo-se as receitas

totais do governo das despesas totais.

Com referência à influência do endividamento público no Brasil e

à inflação, julgue os itens a seguir.

98 A senhoriagem corresponde ao imposto inflacionário definido

a partir dos aumentos nominais das diversas modalidades de

impostos decorrentes exclusivamente do aumento geral de

preços.

99 Caso a dívida pública cresça a taxas constantes durante

determinado período, é possível ao governo, em cenários de

crescimento econômico acelerado, reduzir o percentual do seu

orçamento utilizado para o pagamento de juros.

100 A extinção da conta-movimento do Banco do Brasil em 1986

prejudicou a política de controle inflacionário, tendo em vista

que essa conta era um dos instrumentos de política monetária.

Com relação à estrutura orçamentária e à evolução da dívida

pública brasileira, julgue os itens seguintes.

101 No atual governo federal, observa-se elevação da dívida

líquida do setor público em decorrência da política fiscal

contracíclica.

102 O lucro dos bancos públicos federais não consta do resultado

fiscal do setor público.

103 O cálculo do resultado primário inclui a parcela de juros da

dívida pública.
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Com relação à importância dos sistemas tributários para o

desenvolvimento dos países e às diversas formas de incidência

tributária, julgue os itens que se seguem.

104 A carga tributária no Brasil, cuja principal parcela é atribuída

ao governo federal, superou a marca de 50% do PIB, já em

2012.

105 A carga tributária no Brasil é inferior à observada nos

principais países desenvolvidos.

106 A principal fonte de receita tributária dos estados federados

advém da cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos

automotores (IPVA).

Com relação às receitas e às despesas públicas, julgue os seguintes

itens.

107 As despesas correntes contribuem diretamente para a formação

ou a aquisição de um bem de capital, razão pela qual a sua

realização contribui para elevar o valor da formação bruta de

capital fixo da economia.

108 A instituição do empenho assegura o direito líquido e certo de

recebimento dos recursos pelo credor.

Em relação ao Plano de Metas, julgue os próximos itens.

109 A maioria dos objetivos do Plano de Metas baseava-se nos

diagnósticos e nas definições da Comissão Mista

Brasil-Estados Unidos (CMBEU).

110 O Plano de Metas concedia tratamento preferencial ao capital

estrangeiro.

A respeito do Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG),

julgue os itens de 111 a 113.

111 Por meio do PAEG, adotou-se uma estratégia de combate à

inflação baseada na elevação da taxa básica de juros e na

apreciação da taxa de câmbio.

112 Para resolver os problemas relacionados ao balanço de

pagamentos, adotou-se, por meio do PAEG, a restrição à

entrada de capitais estrangeiros no país.

113 Os reajustes salariais foram restringidos e passaram a ser

corrigidos por fórmulas oficiais do governo.

Em relação ao milagre econômico que ocorreu no período de 1967

a 1973, julgue os itens a seguir.

114 Nesse período, o valor dos salários aumentaram no mesmo

ritmo do PIB, de modo que foi possível observar, no Brasil,

uma significante redução das desigualdades sociais.

115 O período caracterizou-se pela redução da participação da

agropecuária no PIB, devido, principalmente, ao forte

crescimento da indústria.

A respeito dos principais planos de estabilização empreendidos a

partir da década de 80 do século passado, julgue os itens que se

seguem.

116 Uma importante concepção do Plano Bresser foi o diagnóstico

da inflação inercial.

117 No período de 1981 a 1984, o ajuste adotado, cujos efeitos

foram a elevação da taxa básica de juros e a desvalorização

cambial, promoveu efeito recessivo na economia brasileira.

118 Nesse período, para minimizar a perda financeira dos

trabalhadores, os salários foram indexados à inflação.

Considerando as relações comerciais e financeiras do Brasil com

outros países, julgue os itens subsequentes.

119 Sempre que se registrar a entrada de investimento externo

direto na conta do balanço de pagamentos brasileiro, haverá

acúmulo de reservas internacionais no Brasil.

120 No Brasil, o recente aumento da poupança externa foi

resultado de uma agressiva política comercial de estímulo às

exportações e substituição de importações.
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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva

o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura

textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

A União decidiu descentralizar o serviço público de defesa da ordem econômica nacional, criando uma

autarquia federal especializada para prevenir e combater as infrações contra a ordem econômica. Após a

criação da autarquia, o Ministério da Justiça avocou algumas competências anteriormente a ela atribuídas.

Com base na situação hipotética apresentada acima, redija um texto dissertativo acerca da organização do Estado. Ao elaborar seu texto,

atenda, necessariamente, ao que se pede a seguir.

< Conceitue a descentralização de serviço público. [valor: 5,00 pontos]

< Apresente os requisitos para criação de autarquia federal. [valor: 5,00 pontos]

< Estabeleça a relação hierárquica entre o Ministério da Justiça e a autarquia federal em questão. [valor: 4,50 pontos]

< Comente sobre a possibilidade de o Ministério da Justiça avocar competências da referida autarquia federal. [valor: 4,50 pontos]
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