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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Em relação a preferências e curvas de indiferença do consumidor
racional, julgue os itens a seguir.
51

As curvas de indiferença são côncavas em relação à origem no
espaço de bens.

52

Se o estudo for considerado um bem, na situação em que o
candidato estuda cinco horas e depois não consegue mais
estudar, verifica-se a violação de ao menos um axioma das
preferências do consumidor.

53

Se o consumidor sempre tomar uma xícara de café adoçado
com uma colher de açúcar, então as curvas de indiferença do
consumidor apresentarão o formato de linhas retas no espaço
de bens.

Considerando a restrição orçamentária linear do consumidor no
espaço de bens, em que a quantidade do bem x é representada no
eixo das abscissas, e a do bem y, no eixo das ordenadas, julgue os
próximos itens.
54

Se os preços dos bens x e y duplicarem e a renda do
consumidor triplicar, então haverá deslocamento paralelo
para a direita da restrição orçamentária.

55

Se os preços e a renda forem multiplicados pelo mesmo escalar
positivo, então a utilidade do consumidor não será alterada.

56

Se o preço do bem x duplicar e o do y triplicar, então a
restrição orçamentária do consumidor ficará menos inclinada
em relação a restrição orçamentária original do consumidor.

A função de produção de uma firma é expressa por
1

2

Y = 5K 3 × L3 , em que Y é a quantidade produzida do bem
homogêneo, K é o estoque de capital e L é a quantidade
de trabalho. Supondo que a firma opere em um mercado
em que os preços do insumo capital e do insumo trabalho,
em unidades monetárias, sejam r = 2 e w = 4 respectivamente,
julgue os itens seguintes a respeito desse mercado.
57

A firma opera em concorrência perfeita, e a curva de custo
total é dada por CT = 1,4Y.

58

A firma utiliza as mesmas quantidades de capital e trabalho em
sua produção.

59

O preço de equilíbrio desse mercado é igual a 1,2 unidade
monetária.

60

A firma exibe retornos constantes à escala.

61

O produto marginal do trabalho é crescente.

Considerando a teoria clássica do consumidor e a classificação dos
bens na economia, julgue os itens subsequentes.
62

Dois bens são complementares se a elasticidade renda da
demanda for positiva.

63

Um bem é de Giffen se a demanda variar diretamente com o
preço do bem.

64

A demanda agregada da economia é igual à soma das
demandas individuais dos consumidores.

Considere que a função utilidade do consumidor do tipo
Cobb-Douglas seja expressa na forma u = x1ax21 ! a, em que x1 e x2
são as quantidades, respectivamente, dos bens 1 e 2, a 0(0,1) é um
escalar e p1 e p2 são os preços dos bens 1 e 2 respectivamente.
Considerando que w seja a renda do consumidor, julgue os itens
que se seguem, relativos à teoria do consumidor.
65

Os bens x1 e x2 são perfeitamente complementares.

66

A função utilidade indireta do consumidor é expressa
w
.
por v(p1, p2, w) = aa × (1 – a)(1 – a) × a
p1 × p21− a

67

Nessa situação, a função demanda walrasiana do bem
aw
.
x1 é igual a
p1

Acerca da teoria do bem-estar social e dos princípios de pareto,
julgue os itens subsecutivos.
68

De acordo com o segundo teorema do bem-estar social,
o equilíbrio geral walrasiano é eficiente no sentido de pareto.

69

Se a alocação for eficiente no sentido de pareto, então a
introdução de qualquer sistema de transferências de riqueza
fará que a economia saia da situação eficiente.

70

A situação de monopólio pode ser considerada pareto eficiente.

A respeito da macroeconomia, seus principais agregados e o
sistema de contas nacionais, julgue os itens que se seguem. Nesse
sentido, considere que a sigla PIB, sempre que empregada,
corresponde a produto interno bruto.
71

Se não houver impostos indiretos e existir despesas com
depreciação, a renda nacional será igual ao produto nacional
bruto (PNB).

72

Ao se compararem os conceitos de renda pessoal e renda
pessoal disponível, é possível concluir que a renda pessoal
inclui contribuições previdenciárias e transferências para
indivíduos, ao passo que a renda pessoal disponível considera
o impacto negativo do imposto de renda.

73

O deflator implícito do PIB é uma medida do nível geral de
preços que, inicialmente, mensura a quantidade (PIB real)
para, posteriormente, comparar a variação do PIB em termos
do valor da moeda a preços do período corrente e do período
base.

74

O comportamento dos determinantes do produto, do emprego
e do nível de preços durante os ciclos econômicos podem
ser explicados pelas teorias macroeconômicas clássicas
e keynesiana, particularmente no que se refere a instabilidade
e expansão da produção.

75

O PIB, medida útil do nível global da atividade econômica
de uma nação, embora apresente como limitação o fato de não
avaliar a produção que está fora dos mercados, tem a vantagem
de ser caracterizado como uma medida de bem-estar e lazer.
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No que se refere a teoria keynesiana, demanda agregada, governo
e crescimento econômico, julgue os itens subsequentes.

A respeito do comércio exterior e dos fluxos internacionais, julgue
os itens a seguir.

76

Os adeptos da teoria keynesiana, utilizada para embasar as
políticas econômicas de combate ao desemprego, defendem
o uso das políticas monetária e fiscal para regular a demanda
agregada.

87

Entre as intenções do mercado comum do sul (MERCOSUL)
inclui-se a intenção de eliminar direitos aduaneiros e restrições
não tarifárias à circulação de mercadorias entre os países
membros.

77

A propensão marginal a consumir consiste na suposição de
que o aumento no consumo é proporcionalmente maior que
o aumento da renda disponível para manter a demanda
agregada aquecida.

88

As fases de integração econômica incluem a zona de livre
comércio e a união econômica, sendo esta última representada
pela adoção de uma política monetária e fiscal comum a todos
os estados-membros.

78

O balanço de pagamentos representa a contabilização das
transações econômicas internacionais de um país, as quais
podem ser compensatórias, ou seja, motivadas pelos interesses
dos agentes envolvidos.

89

79

Entre os conceitos utilizados para mensurar o endividamento
do setor público, que representa uma categoria dos gastos do
governo, inclui-se o conceito denominado necessidade de
financiamento do setor público.

O comércio internacional e o comércio interno apresentam
semelhanças, a exemplo das mudanças monetárias e jurídicas,
e apresentam diferenças, que podem ser exemplificadas pelo
grau de mobilidade dos fatores de produção, pela existência de
barreiras aduaneiras e pela impossibilidade de produzir todos
os bens e serviços necessários para seus habitantes de forma
vantajosa.

80

O crescimento econômico, que corresponde à expansão do
produto real no longo prazo por intermédio das inovações
tecnológicas e do aumento da eficiência do trabalho, pode ser
mensurado com base no modelo Harrod-Domar que, inspirado
na teoria keynesiana, afirma que o crescimento desconsidera
a taxa de poupança.

90

Em relação às tarifas, aos subsídios e às cotas existentes
no comércio exterior, destaca-se que uma tarifa aduaneira
pode ser classificada como tarifa específica, caso seja
determinada pelo peso ou pela quantidade do produto ou
da tarifa, ou ad valorem, caso seja estabelecida como um
percentual do valor declarado da mercadoria.

Com relação ao modelo IS-LM e às políticas econômicas, julgue os
itens seguintes.
81

82

83

84

85

86

De acordo com os keynesianos, na relação entre o nível geral
de preços, da oferta de trabalho e do produto, um aumento
no nível esperado de preços irá deslocar a curva de trabalho,
o que, por sua vez, reduzirá o salário nominal e o nível
de emprego, aumentando o produto.
Os meios de pagamento, que podem ser definidos como o
somatório do papel moeda em poder do público e os depósitos
à vista realizados no sistema bancário, correspondem aos
ativos de liquidez imediata em posse do setor não bancário, o
qual pode utilizá-los a qualquer momento para liquidar dívidas
em moeda nacional.
Os tipos de reservas mantidas pelos bancos incluem
as reservas voluntárias, que são depositadas no Banco
Central do Brasil (BCB) para garantir eventuais excessos
de pagamentos relacionados à compensação de cheques,
e as reservas obrigatórias, recolhidas junto ao BCB
como proporção de depósitos utilizados para garantir
a segurança do sistema bancário.
O modelo IS-LM — que consiste em calcular os níveis da taxa
de juros e da renda que equilibram, simultaneamente, os
mercados de bens e o mercado monetário — identifica,
inicialmente, as combinações de renda e de taxa de juros que
equilibram o mercado monetário.
De acordo com a política fiscal keynesiana, os gastos
do governo, financiados pela venda de títulos ao
público, aumentam a taxa de juros, que, por sua vez,
desestimula os gastos privados e substitui o consumo
presente pelo consumo futuro.
Em uma curva IS keynesiana sem inclinação, os efeitos da
política fiscal estão associados ao investimento relativamente
inelástico aos juros, o que, por sua vez, reforçará o efeito da
política fiscal.

Acerca das funções do governo na economia, julgue os itens que se
seguem.
91

As funções do governo estão associadas às chamadas falhas de
mercado, mas no caso do Brasil não deverão ser aplicadas
novas intervenções em 2016 caso a inflação convirja para o
centro da meta.

92

O Estado brasileiro tem adotado inúmeros programas de
transferência de renda como o programa Fome Zero, Bolsa
Família e o Bolsa Escola. Ao desenvolver programas como
esses, o governo brasileiro exerce uma função alocativa de
recursos.

93

A função estabilizadora é responsável por manter a
estabilidade e o equilíbrio da economia por meio da política
fiscal e da monetária.

94

A execução de projetos que integram o programa de aceleração
do crescimento (PAC) contribui para que o governo cumpra as
funções econômicas denominadas de estabilizadora e alocativa.

A respeito da política fiscal e da monetária, julgue os itens
subsequentes.
95

Em curto prazo, a política de governo utilizada para restringir
o seguro desemprego contribui para evitar o ciclo econômico
recessivo.

96

Compra e venda de títulos públicos são instrumentos de
política fiscal.

97

Em curto prazo, a política de expansão monetária leva a um
aumento pequeno do nível de preços e a uma diminuição da
taxa de juros.

98

O Banco Central empresta dinheiro aos bancos comerciais por
determinado prazo e taxa de juros. Quando o prazo é reduzido,
a taxa de juros do empréstimo aumenta, e a taxa de juros da
economia também aumenta, o que causa diminuição da
liquidez.
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Com relação ao déficit e à necessidade de financiamento do setor
público (NFSP), julgue os itens a seguir, desconsiderando qualquer
efeito tributário.
99

O conceito de resultado operacional é relevante em países de
inflação alta, uma vez que exclui o impacto da inflação sobre
a necessidade de financiamento do setor público. A função da
atualização monetária é simplesmente repor a parcela do
estoque da dívida corroída pela variação dos preços.

100

O resultado primário avalia se o governo está ou não atuando
dentro de seus limites orçamentários, ou seja, contribuindo
para a redução ou elevação do endividamento do setor público.
Existem duas formas de apuração dos resultados supracitados:
são os chamados critérios abaixo da linha e acima da linha. O
critério abaixo da linha registra o desempenho fiscal do
governo mediante a apuração dos fluxos de receitas e despesas
orçamentárias em determinado período.

101

Caso determinado município brasileiro, com o objetivo de criar
um polo industrial, conceda benefícios de natureza fiscal,
resultando isso na redução da arrecadação de tributo específico
e na ampliação de seu déficit primário. Nesse caso é correto
afirmar que o município, antes de conceder o benefício,
deveria ter elaborado estimativa de impacto
orçamentário-financeiro referente ao exercício em vigência e
ao exercício seguinte.

102

As necessidades de financiamento são apuradas nos governos
federal e estaduais. No caso dos municípios, essa exigência
deve ser atendida para aqueles que têm tribunais de contas.

103

Caso um governador, após tomar posse, descubra que os
salários do funcionalismo público estão atrasados, é correto
ele efetuar uma operação de crédito para que o estado não
descumpra suas obrigações legais.
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Em relação aos principais resultados evidenciados na economia
brasileira após 2004, julgue os itens que se seguem.
110

Na gestão do ministro Joaquim Levy no comando do
Ministério da Fazenda, o Conselho Monetário Nacional
(CMN) propôs a redução do teto da meta de inflação e de seu
intervalo de tolerância.

111

O aumento do déficit fiscal do governo brasileiro resultou
do aumento do volume de recursos destinados ao Programa
Bolsa Família.

112

Na área de educação, as despesas do Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES) obtiveram expressivo crescimento, sendo
superadas em valores monetários, apenas, pelas despesas com
pessoal e com encargos sociais.

A respeito de mercado e de condições de emprego e renda no
Brasil, julgue os itens subsequentes.
113

Qualquer indivíduo em idade ativa que não trabalhe
enquadra-se nas estatísticas de desemprego.

114

A taxa de desemprego reportada pela pesquisa nacional por
amostra de domicílios (PNAD) contínua, calculada com o
último dado mensal sobre a força de trabalho, apresenta maior
abrangência geográfica em relação à pesquisa mensal de
emprego (PME).

Considerando a estrutura orçamentária e a evolução do déficit e da
dívida pública brasileira, julgue os itens subsecutivos.
115

Os pagamentos feitos pelo INSS a aposentados e pensionistas
do Regime Geral de Previdência Social provocam impacto
negativo sobre a dívida bruta interna do governo, mas não
sobre o resultado primário.

116

Os valores de depósitos judiciais referentes a ações judiciais de
tributos federais compõem o cálculo do superávit primário.

117

As liberações do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
integram o cálculo do superávit primário.

No que se refere a inflação, crescimento e suas relações com a
dívida pública, julgue os seguintes itens.
104

Para que seja mantida a dívida constante como proporção do
PIB, quanto maior é o crescimento da economia, menor será a
necessidade de gerar superávits primários.

105

A relação entre o déficit nominal e o produto interno bruto
(PIB) é uma função direta da inflação.

Considerando as transformações estruturais da economia brasileira
após o lançamento do Plano Real, julgue os itens a seguir.
106

A emissão de elevado volume de dívida interna atrelada ao
câmbio fez parte das medidas adotadas pelo Tesouro Nacional
no início do Plano Real.

107

A desvalorização da taxa de câmbio, atualmente aumenta a
dívida líquida do setor público.

108

A Reforma do Estado — adotada no início do Plano Real
e capitaneada pelo Ministério da Administração e Reforma
do Estado — foi baseada no consenso de estado mínimo
e ancorada nos ensinamentos do II Consenso de Washington.

109

A adoção do câmbio fixo, no governo do presidente Itamar
Franco, foi fundamental para assegurar a queda da inflação e
para ancorar as expectativas dos agentes.

Acerca dos principais planos de desenvolvimento e de estabilização
implementados desde a segunda metade do século XX, julgue os
próximos itens.
118

O Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG)
identificou, nos déficits públicos, importante fonte da pressão
inflacionária no período, contudo a ausência de controle dos
salários culminou com a aceleração da inflação inercial.

119

O Plano Trienal, elaborado por Celso Furtado, teve inspiração
ortodoxa de combate à inflação e adotou medidas
complementares de cortes de gastos públicos.

120

A primeira política econômica adotada na Nova República
teve inspiração ortodoxa, com anúncio de medidas de
austeridade monetária e fiscal.

