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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A respeito da teoria econômica relacionada às contas nacionais,
julgue os itens a seguir.

Em relação à macroeconomia aberta e aos instrumentos de política
econômica, julgue os seguintes itens.

71

O cálculo da formação bruta de capital fixo inclui o valor da
produção de máquinas e equipamentos.

86

Em um regime de câmbio fixo, a ampliação das reservas
internacionais faz que o banco central tenha que ampliar a base
monetária.

72

No cálculo do PIB, produtos importados usados são
considerados como investimentos.

87

73

A instalação de bens de capital e o gasto com a transmissão de
propriedade de terreno são calculados, no PIB, como consumo
das famílias.

Em uma economia com câmbio flexível e perfeita mobilidade
de capitais, a redução dos gastos do governo provoca redução,
na mesma magnitude, das exportações líquidas.

88

74

A taxa de câmbio só possui a capacidade de ser um mecanismo
de transmissão da política monetária se a economia operar com
câmbio fixo.

O valor gasto com despesa médica em hospital público faz
parte do consumo das famílias.

89

O aumento da renda do resto do mundo provoca elevação das
exportações líquidas brasileiras e das reservas internacionais.

75

A produção agropecuária com ciclo de produção de trinta e
seis meses é computada no cálculo do produto interno
bruto (PIB) apenas no momento do abate dos animais.

A respeito da experiência brasileira de planejamento econômico,
julgue os próximos itens.

76

Se um bem produzido em 2014 foi vendido em 2015, esse bem
entra no cálculo do PIB do ano em que foi produzido.

Em relação à teoria macroeconômica e ao debate entre clássicos e
keynesianos, julgue os itens que se seguem.
77

No modelo macroeconômico de Keynes, o equilíbrio de
mercado é do tipo walrasiano.

78

Keynes demonstrou a existência teórica de desemprego
involuntário.

79

Na teoria keynesiana, taxa de juros é o preço que iguala
poupança e investimento.

80

Keynes defendeu a política econômica de aumento dos salários
como forma de estimular a demanda agregada e, com isso, a
criação de empregos.

81

Na construção da macroeconomia keynesiana, John Maynard
Keynes rejeitou o primeiro postulado clássico.

Acerca do modelo macroeconômico IS/LM, julgue os itens
subsequentes.
82

83

84

85

O aumento da propensão marginal a consumir torna a curva IS
mais plana, com juros no eixo das ordenadas e produto no eixo
das abscissas.
A redução da sensibilidade do investimento ao juro torna a
curva IS mais inclinada, com juros no eixo vertical e produto
no eixo horizontal.

90

O plano plurianual constitui o principal instrumento de
planejamento de médio prazo no sistema governamental
brasileiro.

91

O segundo plano nacional de desenvolvimento (II PND) teve
o objetivo de estimular a substituição de importações e a
redução da importância do capital estrangeiro no Brasil.

Com relação à estrutura da economia brasileira do período colonial
até o processo de substituição de importações, julgue os itens que
se seguem.
92

No período econômico subsequente à Primeira Guerra
Mundial, a estrutura industrial que se desenvolveu no Brasil
era predominantemente formada por indústrias leves.

93

A resposta do governo brasileiro à depressão no mercado
mundial do café consistiu na diversificação da pauta
exportadora, que se baseou, sobretudo, no açúcar e nos
minérios.

94

O crescimento da produção industrial ocorrido no período de
substituição de importações foi sustentado, principalmente,
pela necessidade de atendimento do excesso de demanda
ocorrido no mercado europeu.

95

A ausência de melhorias produtivas e tecnológicas na produção
do açúcar brasileiro no final do século XVII influenciou o
declínio das exportações brasileiras desse produto, porém não
foi o principal fator dessa queda.

A respeito de aspectos econômicos na segunda metade do
século XX, julgue os itens a seguir.
96

No modelo IS/LM clássico, se a economia opera com demanda
por moeda infinitamente elástica, então a política monetária é
ineficaz.

O crescimento econômico ocorrido durante o chamado milagre
econômico foi acompanhado por queda da inflação e por
superávits no balanço de pagamentos.

97

Se a tributação for exógena do tipo lump sum, então o aumento
dos gastos do governo, financiado por aumento de impostos,
provoca aumento da taxa de juros de equilíbrio.

O aumento das taxas de juros mundiais e as rígidas políticas
monetárias estadunidenses tiveram um impacto maior sobre as
contas nacionais brasileiras do que o declínio nas relações de
troca provocado pela segunda crise do petróleo.

98

Os aspectos que favoreceram a implantação do plano de metas
incluem a oferta abundante de energia para o setor produtivo.
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Acerca dos impactos provocados pela crise da dívida externa
brasileira e pelas tentativas heterodoxas de estabilização econômica
na segunda metade do século XX, julgue os itens subsequentes.
99

O déficit público calculado pelo conceito operacional sofreu
elevação no início da década de 80, o que acabou constituindo
um dos motivos da implementação do Plano Cruzado.

100

O plano econômico instituído no governo Collor rompeu com
as premissas econômicas recomendadas por organizações
multilaterais por meio do chamado Consenso de Washington.

101

A política econômica adotada para reação à crise da dívida
externa ocorrida no final da década de 70 envolveu medidas de
austeridade para a concessão de crédito, combinadas com o
esforço para desindexação da economia.

102

O sistema financeiro da habitação está entre os setores que
mais sofreram impactos negativos da aceleração inflacionária
ocorrida no início da década de 80.

Com relação à política econômica do governo Fernando Henrique
Cardoso e às perspectivas de retomada do crescimento após a
estabilização econômica, julgue os seguintes itens.
103

O Plano Real veio acompanhado de uma política monetária
restritiva, que visava controlar a demanda agregada e
desestimular processos especulativos.

104

Após a implantação do Plano Real, o poder aquisitivo das
classes de baixa renda apresentou sucessivos aumentos em
decorrência da redução do impacto do chamado imposto
inflacionário.

105

106

107

A partir do início deste século, a política agressiva de aumento
das reservas internacionais adotada pelo Banco Central
brasileiro resultou na obtenção, pelo Brasil, do grau de
investimento nas principais agências mundiais de avaliação de
risco, na segunda metade da primeira década.
A redução dos índices inflacionários durante o governo Lula
permitiu que o Banco Central implementasse uma política de
diminuição sucessiva da taxa de juros básica da economia.
Um dos principais alicerces de estabilização utilizado pelo
Plano Real foi a revogação da âncora cambial, constituída pela
vinculação entre a moeda nacional e determinadas moedas
estrangeiras.
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Julgue os próximos itens, relacionados com as experiências
históricas e políticas de desenvolvimento econômico.
112

A política de desenvolvimento industrial no Japão pós-guerra
baseou-se em uma estratégia protecionista e contou com a
intervenção direta do governo.

113

As políticas públicas concebidas no Brasil, com o objetivo de
reduzir as desigualdades regionais, são promovidas por meio
da uniformização do padrão de educação ofertado para alunos
de regiões distintas.

114

Apesar do processo de industrialização proporcionar o
crescimento da renda per capita, esse mesmo processo
aumenta a desigualdade de renda.

115

A utilização de legislações específicas com base em quotas e
em proteção de mão de obra tem sido plenamente eficaz no
Brasil para o combate à discriminação no mercado de trabalho.

Em relação à economia do setor público e aos objetivos da
intervenção governamental na economia, julgue os itens a seguir.
116

Na presença de externalidade positiva, o mercado produz
resultado socialmente ótimo em termos de bem-estar.

117

O monopólio natural é exemplo de bem não rival, porém
excludente.

118

O transporte coletivo urbano constitui um exemplo de bem
público clássico.

A respeito das funções de produção e suas propriedades, julgue os
seguintes itens, considerando os insumos x e y e a produção Q.
119

A função Q = !5 + x + y indica que os bens são substitutos,
sendo a taxa marginal de substituição entre os dois bens
igual a 1.

120

A função Q = x + y0,5 é do tipo quase-linear, sendo a taxa
marginal de substituição entre os dois bens expressa por 2y0,5.

121

A função Q = x0,5y0,5 é do tipo Cobb-Douglas e a taxa
marginal de substituição entre o bem y e o bem x é expressa
pela razão y/x.

Em relação aos aspectos teóricos do desenvolvimento
socioeconômico, bem como aos indicadores de desenvolvimento
econômico, julgue os itens subsecutivos.

Acerca da análise microeconômica relacionada à oferta e à
demanda, julgue os itens subsequentes.

108

122

Os bens de Giffen são bens inferiores cujo efeito substituição
é superior ao efeito renda.

123

A introdução de um imposto em um mercado competitivo, com
oferta inelástica e demanda elástica, faz que os consumidores
paguem a maior parte do custo tributário.

124

Se a inclinação da curva de Engel for superior a um, o bem em
questão será, necessariamente, normal.

125

Um bem é denominado bem de Giffen se uma redução em seu
preço acarretar redução da quantidade demandada.

126

Um bem é denominado bem complementar se a
elasticidade-preço cruzada da demanda desse bem for negativa.

Em determinada economia, a análise dos dados estatísticos
relacionados ao desemprego aberto e ao emprego de
subsistência permitem definir o nível de desenvolvimento
socioeconômico do mercado de trabalho.

109

A equação de Mincer estima o aumento bruto da produção que
deve ser esperado para cada ano adicional acrescentado à
escolaridade média da população.

110

Os conceitos de exclusão e de inclusão social são definidos por
meio da forma como os benefícios do desenvolvimento
econômico são distribuídos entre a população.

111

As carências cumulativas ocorrem quando as pessoas
apresentam duas ou mais características que levam à
discriminação social.
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Com relação às teorias relacionadas ao desenvolvimento
econômico, julgue os próximos itens, considerando o papel do
governo na economia.
127

Para a escola desenvolvimentista de inspiração cepalina, o
mercado de trabalho informal é resultado do excesso de
regulamentação do mercado de trabalho.

128

De acordo com a teoria cepalina, o governo deveria promover
a reforma agrária como forma de aumentar a oferta de
alimentos e, dessa forma, reduzir o impacto da inflação
estrutural sobre a economia.

129

De acordo com a teoria estática da vantagem comparativa, os
países deveriam se especializar na produção de bens com
menor custo unitário de produção.

Considere que a Defensoria Pública da União (DPU) tenha
contraído, em janeiro de 2014, um empréstimo internacional junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor
R$ 100 milhões, para pagamento em vinte anos, com carência de
cinco anos.
Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens a
seguir.
130

A dívida interna da DPU será acrescida de R$ 100 milhões.

131

A dívida fundada da DPU será acrescida de R$ 100 milhões.

132

A contratação do empréstimo não implica alteração na dívida
ativa da DPU.

133

A dívida flutuante da DPU será acrescida de R$ 100 milhões.

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Até o 3.º quadrimestre de 2014
RGF – Anexo VII (LRF, art. 48)
despesas com pessoal – Poder Executivo

46,93

limite máximo

????

limite prudencial

????

Com relação às informações do demonstrativo apresentado, julgue
os itens subsequentes, considerando a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF).
Caso o demonstrativo se refira a governo municipal, o limite
máximo de despesa total com pessoal será de 54% para o
Poder Executivo e, nesse caso, o governo subnacional do
demonstrativo não atingiu o limite prudencial da LRF.

135

Caso o demonstrativo se refira ao governo federal, o limite
prudencial de despesa total com pessoal será de 40,9% para o
Poder Executivo e, nesse caso, o governo subnacional do
demonstrativo atingiu o limite prudencial da LRF.

136

A esfera de governo ou o órgão que tenha extrapolado o limite
prudencial sem alcançar o limite máximo da DTP do ente
Federado deverá reduzir o gasto com pessoal no próximo
quadrimestre.

137

138

De acordo com o princípio da universalidade orçamentária,
cada unidade orçamentária deve possuir apenas um orçamento.
139 Os limites de gastos com pessoal para a DPU são definidos na
lei de diretrizes orçamentárias (LDO).
140 As receitas públicas são classificadas como provisórias e
definitivas.
141 O orçamento tradicional ou clássico adotava linguagem
contábil-financeira e se caracterizava como um documento de
previsão de receita e de autorização de despesas, sem a
preocupação de planejamento das ações do governo.
Com relação às disposições constantes na LRF a respeito da lei
orçamentária anual (LOA), à lei de diretrizes orçamentárias (LDO)
e ao plano plurianual (PPA), julgue os itens subsecutivos.
142

143

144

145

146

% sobre a RCL

despesa total com pessoal (DTP)

134

A respeito do orçamento público e das receitas e despesas públicas,
julgue os itens que se seguem.

Caso o demonstrativo se refira a governo estadual, não foram
atingidos os limites máximo e prudencial da LRF com relação
à despesa total e prudencial com pessoal, já que o limite
máximo de DTP é de 49% para o Poder Executivo.

147

Considere que determinado investimento não esteja previsto no
PPA. Nesse caso, quando da elaboração da LOA, não poderá
ser consignada dotação para o referido investimento.
O ciclo orçamentário pode ser definido como um rito
legalmente estabelecido, com etapas que se repetem
periodicamente e que envolvem elaboração, discussão,
votação, controle e avaliação do orçamento.
Passivos contingentes são despesas que envolvem certo grau de
incerteza quanto a sua efetiva ocorrência. Nesse sentido, a
LDO contém o anexo de riscos fiscais, no qual são avaliados
os passivos contingentes e outros riscos fiscais.
Após a sanção presidencial à LOA aprovada pelo Congresso
Nacional, o Poder Executivo, mediante decreto, deve
estabelecer, em até sessenta dias, a programação financeira e
o cronograma de desembolso mensal por órgãos.
No caso dos municípios, a receita corrente líquida
corresponderá ao somatório das receitas tributárias, de
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias,
de serviços, transferências correntes e outras receitas também
correntes.
O PPA deve dispor sobre a forma de utilização e do montante
da reserva de contingência.

Considere que o ordenador de despesas de um órgão
público, após o encerramento do exercício fiscal de 2014, tenha
recebido a fatura de energia elétrica relativa ao mês de dezembro,
com vencimento em 15/1/2015, no valor de R$ 200,00, e que, na
data do vencimento da fatura, tenha verificado a existência
de previsão orçamentária alocada em restos a pagar no valor de
R$ 100,00 para o pagamento da referida fatura de energia elétrica.
Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que o
ordenador de despesas deve providenciar
148

a liquidação e o pagamento de R$ 100,00 como restos a pagar
de 2014 e empenhar, liquidar e pagar a diferença de R$ 100,00
como despesas de exercício anterior.
149 o cancelamento do valor da previsão insuficiente de R$ 100,00
de restos a pagar e providenciar o empenho, a liquidação e o
pagamento da fatura de R$ 200,00 como despesa do exercício
de 2015.
A respeito da lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e do regime de
adiantamento de fundos, julgue o item seguinte.
150

A LDO é o instrumento legal e normatizador que orienta a
elaboração e execução do orçamento anual e dispõe sobre o
planejamento governamental de longo prazo.

