MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NOS
QUADROS COMPLEMENTARES DE OFICIAIS DA
MARINHA / CP-QC/2012)

É PERMITIDO O USO DE CALCULADORA PADRÃO NÃO
CIENTÍFICA

ECONOMIA

1)

Em relação aos registros de transações de um país com o
resto do mundo, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas
afirmativas abaixo e assinale a opção que apresenta a se
quência correta.
( )' Reservas internacionais de um país são o conjunto de
haveres negociáveis em moeda estrangeira, de alta con
versibilidade e liquidez, de propriedade do Banco Cen
tral .
( ) A conta capital registra exclusivamente transferências
relativas a patrimônio de migrantes internacionais.
( ) A balança comercial reflete a movimentação financeira do
produto.
( ) Transferências unilaterais são as
transferências (na
forma de bens e moeda) entre residentes e não residen
tes, sem qualquer contrapartida em compromissos de paga
mento de juros, bonificações, lucros, dividendos, entre
outros.
( ) Erros e omissões é classificada como conta de equilí
brio .
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2)

(V) (F) (V) (F) (V)
(V) (F) (F) (V) (V)
(F) (F) (F) (V) (V)
(F) (F) (V) (V) (F)
(V) (F) (F) (F) (F)

Em relação à Teoria do Consumidor, assinale a opção correta.
(A) Ao comparar duas cestas compostas pelas quantidades de
dois bens quaisquer, x = {xl t x2) e y = {yi*y 2 ); a preferência
entre a cesta x e a cesta y é dita completa quando, pelo
menos, x for tão boa quanto y , ou seja, {xx,x2) > {y±,y2)
(B) O efeito-substituição entre dois bens corresponde a va
riação na demanda, que é originada pela variação da taxa
à qual estes bens são trocados. Este efeito não está
relacionado com as possíveis variações de preços.
(C) Se o preço de um bem aumentar e, consequentemente, a de
manda por esse bem diminuir, esse bem será classificado
como um Bem de G i f f e n .
(D) As utilidades
marginais podem ser alteradas pelas
transformações monotônicas, entretanto, a razão das uti
lidades marginais independe da forma específica escolhi
da para representar as preferências.
(E) Dois bens x e y são substitutos perfeitos quando a curva
de indiferença entre eles é da forma U(x,y)= máximo {xfy}.
-
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3)

Em relação ao orçamento-programa, ê correto afirmar que:
(A) as decisões orçamentarias são tomadas com base em
critérios e analises técnicas das alternativas possí
veis, e em função dos recursos existentes.
(B) na elaboração desse orçamento são consideradas as
necessidades financeiras das unidades organizacionais
com base em dados históricos.
(C) a alocação de recursos visa à consecução de meios,
sendo a ênfase no objeto do gasto.
(D) o controle visa avaliar a legalidade no cumprimento
desse orçamento.
(E) os principais critérios de classificação da despesa são
as unidades administrativas.

4)

Uma organização realizou gastos na obtenção de cinco itens.
Os
valores
desses
itens
foram: R$ 230,00; R$ 320,00;
R$ 610,00; R$ 500,00; e R$ 700,00. O coeficiente de variação
(com duas casas decimais) entre esses valores é aproximada
mente :
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5)

0,33
0,35
0,37
0,39
0,41

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da
sentença abaixo:
Em relação à Armadilha da Liquidez formulada por Keynes, é
correto afirmar que se a taxa de juros estiver muito ______
todos os agentes econômicos irão demandar moeda por mo
tivo de __________. Dessa forma, a demanda por moeda tornase infinitamente __________ à taxa de juros.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

alta/especulação/inelástica
baixa/especulação/inelástica
alta/infinitamente/elãstica
baixa/transação/inelãstica
baixa/especulação/elástica
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6)

Em relação ao mercado de concorrência
afirmativa correta.

perfeita,

assinale a

(A) A cobrança de imposto terá como consequência a existên
cia de um custo real deste imposto, que se constitui no
aumento do preço cobrado pelos ofertantes.
(B) 0 mercado competitivo produz uma quantidade de produto
eficiente de Pareto. Qualquer alocação de fatores de
produção com taxas marginais distintas de substituição,
não poderá ser considerada eficiente de Pareto.
(C) Na concorrência perfeita, têm-se inúmeras empresas com
livre acesso de firmas ao mercado. Neste tipo de
concorrência, os produtos oferecidos são diferenciados.
(D) O excesso de oferta implicará uma tendência para cima do
preço de mercado e o excesso de demanda implicará uma
tendência para baixo do preço de mercado.
(E) A longo prazo, a curva de oferta de uma firma é a parte
da curva de custo marginal, positivamente inclinada,
estando localizada abaixo da curva de custo médio.
7)

O
balanço
de
pagamentos
de
um país é um resumo
contábil/gerencial das transações econômicas que tal país
faz com
o
resto do mundo. Em relação ao conceito de
balanço de pagamentos, é correto afirmar que o
(A) balanço de pagamentos divide-se em:(I)transações corren
tes; (II) conta capital e financeira; e (III)erros e
omissões.
(B) resultado do balanço de pagamentos do Brasil manteve-se
com fortes
oscilações durante as décadas de 50 e 60.
(C) resultado
global do balanço de pagamentos do Brasil,
após a implantação do Plano Real, destacou-se por
apresentar déficit no período de 1996 a 2000.
(D) resultado do balanço de pagamentos do Brasil manteve-se
sem fortes oscilações durante as décadas de 80 e 90.
(E) modelo brasileiro de balanço de pagamentos baseia-se,
exclusivamente, nas análises de economistas que avaliam
o desempenho do país, seja para efeito de RATING, seja
para tomada de decisões sobre investimentos, financia
mentos ou outras negociações internacionais.
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8)

Na teoria de determinação do equilíbrio da renda nacional e
do emprego, a despesa agregada pode ser maior, igual ou
menor que o nível de oferta agregada. Como se denomina mon
tante pelo qual a despesa agregada excede a oferta agregada
ao nível de pleno emprego?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

9}

Equilíbrio instável.
Desequilíbrio interno.
Hiato inflacionário.
Desequilíbrio estrutural.
Hiato deflacionário.

A necessidade da atuação do setor público na atividade
econômica
deve-se
ao
fato
de o mercado não conseguir
cumprir
satisfatoriamente
todas
as suas funções
e
tarefas. Em relação ao papel do setor público na economia,
assinale a opção correta.
(A) O governo tem a função distributiva,
fornecendo bens e
serviços não oferecidos adequadamente pelo sistema de
mercado.
(B) Ao longo da história, novos grupos sociais passaram a
ter maior presença política, demandando novos empreendi
mentos privados, enquanto que os empreendimentos pú
blicos mantiveram-se estagnados.
(C) 0 governo tem a função estabilizadora, intervindo na
economia para alterar o comportamento dos preços e do
emprego.
(D) A previdência social não pode ser vista como um instru
mento de distribuição de renda, sendo apenas um meio de
o indivíduo autofinancíar sua aposentadoria.
(E) A atuação do estado está voltada para o crescimento eco
nômico de curto prazo, tanto no tocante aos
investi
mentos públicos quanto
aos
incentivos
e financia
mentos para estimular os investimentos do setor privado.
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10)

Em 1994, no governo Itamar Franco, foi implantado o Plano
Real. Em sua primeira etapa, esse plano procurou equilibrar
o orçamento público e, posteriormente,
o seu foco passou
a ser a desindexação da economia. Consolidada esta fase, a
política anti-inflacionária do Plano Real concentrou-se nas
chamadas âncoras monetária e cambial. Uma medida adotada
pela política de âncoras consistiu:
(A) no estabelecimento de um teto para a taxa de juros, es
tando tal teto atrelado à taxa de redesconto estipulada
pelo Banco Central (âncora monetária).
(B) no estabelecimento de bandas de variação para a moeda
local, no regime de câmbio flutuante (âncora cambial).
(C) na valorização do real associado ao regime de câmbio
fixo (âncora cambial).
(D) na diminuição do compulsório sobre os depósitos à vista
(âncora monetária).
(E) na desvalorização do real, que seguiu a mesma proporção
do índice de inflação (âncora cambial).

11)

Uma
empresa adquiriu dois equipamentos no exterior: o
primeiro a ser pago em euros (EUR) e o segundo em libras
(GBP).
A operação cambial, necessária
para efetuar
o pagamento,
podia ser feita de duas maneiras: cambiar
reais
(BRL)
por
dólares (USD)
e estes dólares por
euros e/ou libras; ou cambiar reais diretamente por euros
e/ou libras. No dia do câmbio, as cotações
entre as
moedas eram as seguintes: 1USD = 2,25BRL; 1EUR = 3,11BRL;
1GBP = 3,92BRL; 1EUR
=
1,74USD; e 1GBP = 1,56USD.
Analisando
somente estas cotações, é correto afirmar que o
mais vantajoso para a empresa era cambiar direto reais por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

euros e reais por libras.
euros e cambiar reais por dólares e estes para libras.
libras e cambiar reais por dólares e estes para libras.
libras, sendo, para o euró, a operação indiferente.
euros, sendo, para a libra, a operação indiferente.

Prova
: Amarela
Profissão : ECONOMIA

Concurso : CP-QC/2012

5/22

12)

Em relação à concentração
opção correta.

regional da economia, assinale

a

(A) O processo de industrialização começou concomitantemente
em todas as regiões do Brasil.
(B) A partir dos anos vinte, a Região Sul do país deixou de
representar o mercado consumidor mais importante para o
Nordeste.
(C) A participação de São Paulo no produto industrial dirninuiu entre 1948 e 1955. Considerando-se que a população
deste estado era maior que a de todo o Nordeste ao final
deste período.
(D) A tendência à concentração regional da economia é um
fenômeno observado universalmente, não sendo um privi
légio do Brasil, tendo em vista que os casos da Itália,
França e Estados Unidos são amplamente conhecidos.
(E) O Plano de Metas não contribuiu para a concentração
regional do desenvolvimento econômico.
13)

Em relação
correta.

à

demanda,

preço

e

renda,

assinale a opção

(A) Para bens normais, a curva de demanda marshaliana é mais
inclinada que a curva de demanda compensada.
(B) As curvas de demanda de um indivíduo com uma utilidade
tipo Cobb-Douglas são homogêneas de grau zero nos preços
e na renda.
(C) A curva preço-consumo é representada graficamente pela
relação entre o preço do bem (medido no eixo vertical) e
a quantidade consumida
daquele bem (medida no eixo
horizontal).
(D) Variação equivalente é a variação da renda necessária
para levar o consumidor a sua curva de indiferença
original, minimizando o impacto do consumidor pela
variação do preço.
(E) Variação compensadora é a medida, em termos monetários,
de quanto dinheiro deveria ser retirado do consumidor,
antes da variação do preço, para deixã-lo tão bem quanto
estaria depois da variação do preço.
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14)

Sabe-se que "Q " ê a quantidade demandada de certo bem e "P"
é o seu preço expresso em unidades monetárias. Dado que sua
curva de demanda ê "P+3Q=11", assinale a opção que corres
ponde à elasticidade-preço da demanda aproximada no ponto em
que o bem custa duas unidades monetárias.
(A) -0,33
(B) -0,25
(G) -0,13
(D) 0,23
(E) 0,25

15)

"Acontece quando o padrão de desenvolvimento econômico
adotado exclui uma parcela dos trabalhadores do mercado de
trabalho. Ocorre devido ao desequilíbrio entre a oferta e a
demanda por mão-de-obra de determinada qualificação". Segun
do Vasconcellos, 2003, esta é uma definição para o desem
prego
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

16)

conjuntural.
friccionai.
sazonal.
estrutural.
involuntário.

Quando o orçamento não está equilibrado, diz-se que ele está
em déficit ou superávit. Em relação ao déficit público,
assinale a opção correta.
(A) Se houver um déficit primário no orçamento, então o
déficit orçamentário total permanecerá crescendo enquan
to a dívida cresce para cobrir esse déficit. Trata-se de
uma instabilidade potencial do financiamento da dívida.
(B) O déficit primário representa todas as despesas do go
verno , incluindo os pagamentos de juros, descontadas as
receitas do governo.
(C) O déficit público real é aquele que é calculado conside
rando a economia em seu nível de pleno emprego. O nível
de pleno emprego aceitável mundialmente está entre 5% e

6 %.

(D) O financiamento do déficit primário através da criação
de uma nova dívida ê a medida mais eficaz em uma econo
mia que não está crescendo.
(E) A curva de Laffer relaciona o déficit público em relação
à alíquota do imposto. A curva mostra como o déficit
aumenta quando a alíquota do imposto é aumentada.
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17)

Em um regime de juros simples, um investidor efetuou um
depósito por
um
ano.
Decorrido
o prazo, retirou o
montante de R$ 13.000,00 e o reaplicou por dois anos a uma
taxa 20%
maior que a
primeira.
Sabendo-se
que o
montante
final
foi
de R$ 22.360,00, é correto afirmar
que o depósito inicial foi de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18)

10.466,66
10.380,83
10.250,00
10.150,00
10.000,00

”0 direito é aquele de um credor em geral. Não ê insolvente
quando deixa de pagar juros, já que são devidos quando há
juros disponíveis” (GITMAN, 2 001) . Essa afirmação descreve
uma prioridade de direitos dos credores atinentes aos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

19)

R$
R$
R$
R$
R$

Títulos garantidos por colateral.
Certificados de garantia de equipamentos.
Títulos subordinados.
Títulos hipotecários.
Títulos sobre lucros.

Em relação à elasticidade, à incidência tributária
equilíbrio de mercado, assinale a opção correta.

e ao

(A) Quando a oferta é menos elástica do que a demanda, a in
cidência tributária recai mais pesadamente sobre os con
sumidores do que sobre os produtores.
(B) Quando a demanda é mais elástica do que a oferta, a in
cidência tributária recai mais pesadamente sobre os
produtores do que sobre os consumidores.
(C) A incidência de um imposto independe das elasticidadespreço da oferta e da demanda.
(D) Quando o governo estabelece um imposto sobre um bem, a
quantidade de equilíbrio do bem sobe porque um imposto
sobre um mercado reduz o tamanho deste mercado.
(E) O excedente do consumidor é igual ao valor que os com
pradores estão dispostos a pagar por um bem, acrescido
da quantia que efetivamente ê paga por este bem. Este
excedente mede o benefício que os compradores deixam de
obter de acordo com a participação no mercado.
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20)

A quantidade produzida por uma empresa monopolista, a fim de
ter maximizado o seu lucro, encontra-se no ponto em que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

21)

a receita marginal se iguala ao custo médio.
o preço se iguala ao custo marginal.
o preço se iguala ao custo médio.
a receita marginal se iguala ao custo marginal.
a diferença entre o preço e o custo médio de produção
maximizada.

Em relação à
balança
a opção correta.

de

transações

é

correntes, assinale

(A) Denomina-se exportações líquidas a diferença entre ex
portações e importações. Sendo um dos componentes da
demanda total dos bens de determinado país.
(B) Considerando que as exportações de mercadorias, de um
país excedem as importações de mercadorias, o país
apresenta superávit na sua balança de transações corren
tes .
(C) 0 déficit em conta corrente do balanço de pagamentos não
pode ser coberto por recursos da balança de capitais.
Deverão ser utilizadas as reservas internacionais para
cobrir o déficit na conta corrente.
(D) A balança de transações correntes trata da parte do
balanço de pagamentos relativa à soma das balanças
comercial e de serviços.
(E) As despesas com transportes, viagens, seguros são compo
nentes da balança de serviços. Jã os valores recebidos
de
seguros,
fretes,
viagens são componentes das
transferências unilaterais.
22)

Um dos objetivos do plano Bresser, anunciado em 12 de junho
de 1987, consistia em
(A) conduzir à economia brasileira a inflação zero, por
intermédio da Unidade Referencial de Preços (URP).
(B) eliminar a indexação da economia, por intermédio do con
gelamento de preços e salários por três meses.
(C) deter a aceleração inflacionária e evitar a hiperinflação.
(D) promover a valorização cambial de no mínimo 9,5 %, com
minivalorizações diárias.
(E) recuperar as perdas salariais dos planos anteriores, com
a implantação do gatilho salarial.
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23)

A Constituição de 1988 determina a estrutura do processo
orçamentário no Brasil. Assinale a opção que apresenta cor
retamente a descrição de uma das etapas deste processo.
(A) A Lei
instituira o plano plurianual, que conterá de
forma regionalizada as diretrizes, metas e prioridades
da administração pública federal para as despesas de
capital, e outras delas decorrentes, e para as despesas
relativas aos programas de duração continuada.
(B) A Lei de diretrizes
orçamentárias compreenderá as
metas e as prioridades da administração pública federal,
incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente. Esta lei orientará a elabora
ção da lei orçamentária anual, disporá sobre as alte
rações na legislação
tributária e
estabelecerá a
política de aplicação das agências financeiras oficiais
de fomento.
(C) A lei orçamentária anual compreenderá dois orçamentos: o
orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus
fundos, órgãos e entidades da administração direta e
indireta; e o orçamento de investimento das firmas em
que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria
do capital social com direito a voto.
(D) 0 projeto de lei orçamentária será acompanhado de de
monstrativo do valor total das despesas e receitas de
correntes de isenções, anistias, remissões, subsídios e
benefícios de natureza exclusivamente financeira.
(E) A Lei instituirá o plano plurianual que conterá, de
forma regionalizada, as diretrizes, metas e prioridades
da administração pública federal para as despesas públi
cas , e outras delas decorrentes, exceto para as despesas
relativas aos programas de duração continuada.
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24)

Em relação ao processo
assinale a opção correta.

de substituição

de

importações,

(A) De acordo com a concepção cepalina, após a Grande
Depressão, a política de defesa do café não contribuiu
para manter a procura efetiva e o nível de emprego nos
outros setores da economia, como a produção industrial.
(B) A industrialização substitutiva de importações teve iní
cio espontaneamente, nos primeiros anos da república,
sem a ajuda do governo, seguindo o rastro do fenômeno
denominado Encilhamento.
(C) A partir da década de 40, com uma maior premência em se
contar com uma oferta doméstica de insumos e máquinas, o
processo de substituição de importações seguiu seu curso
natural, permanecendo sem a ajuda do governo.
(D) O foco do II Plano Nacional de Desenvolvimento(II PND)
não era o processo de substituição de importações, mas
as áreas da economia voltadas para a produção de energia
e para a agricultura.
(E) As décadas de 70 e 80 do século passado não foram pe
ríodos marcados pelo esgotamento do processo de substi
tuição de importações no Brasil, uma vez que este pro
cesso continuou até o fim da década de 90.

25)

A curva de Phillips representa a relação entre a taxa de
variação do salário nominal em relação à taxa esperada de
inflação e a taxa de desemprego com relação à taxa natural.
A alternativa entre inflação e desemprego depende de como
são formadas as expectativas. Um dos principais conceitos no
estudo das expectativas de inflação anuncia que: Manter o
desemprego abaixo da taxa natural, significa aceitar taxas
sempre crescentes de inflação. Esta afirmação está atrelada
aos conceitos de expectivas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

adaptativas e princípio aceleracionista.
racionais e inconsistência dinâmica.
extrapolativas e taxa de sacrifício.
regressivas e inércia inflacionária.
estáticas e Lei de Okun.
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2 6)

As curvas de custo, em microeconomia, são fundamentais no
estudo da determinação das escolhas de produto ótimo, con
tribuindo para a análise de minimização de custos de uma
firma. Em relação às curvas de custo, assinale a afirmativa
correta.
(A) A curva de custo médio tem o formato em U devido a com
binação de dois efeitos: o custo fixo médio diminuir e
os custos variáveis médios crescerem, quando o produto
aumenta.
(B) 0 custo marginal e o custo médio são os mesmos para a
primeira unidade de produto produzida em uma firma.
(C) A curva de custo médio de uma firma competitiva aumen
tará, inicialmente, devido aos custos fixos crescen
tes, mas, em seguida, irá diminuir, devido aos custos
variáveis médios decrescentes.
(D) A curva de custo marginal mede o custo para se produzir
cada unidade adicional de produto. Assim, somando os
custos marginais para produzir cada unidade de produto,
obtém-se o custo total de produção.
(E) A curva de custo marginal está localizada abaixo da
curva de custo médio, quando os custos médios são
crescentes, e acima desta curva, quando tais custos
diminuem.

27)

0 Produto Interno Bruto (PIB) é definido corretamente como o
valor de mercado de todos os bens
(A) e serviços produzidos em um país, em um dado período de
tempo, descontada a inflação.
(B) finais produzidos em um país, em um dado período de
tempo.
(C) finais e intermediários produzidos em um país, em um
dado período de tempo.
(D) e serviços finais produzidos em um país, em um dado pe
ríodo de tempo.
(E) e serviços produzidos, inclusive a produção do estran
geiro no país, em um dado período de tempo.
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28)

São temas, fundamentalmente, abordados pela microeconomia’
.
(A) As trocas internacionais de bens e serviços.
(B) O crescimento e o desenvolvimento das economias na
cionais .
(C) Variáveis-fluxo e variáveis-estoque calculadas para a
economia agregadamente considerada.
(D) A interface entre custos e benefícios privados e o
interesse maior do bem comum.
(E) Finanças Públicas e os tributos arrecadados por todas as
esferas de governo.

29)

Em relação aos Planos de Estabilização Econômica adotados no
Brasil, entre 1986 e 1989, é correto afirmar que o
(A) Plano Cruzado I teve a concepção de adotar políticas,
monetária e fiscal, expansionistas. Porém, na prática,
adotou políticas acomodatícias.
(B) Plano "Feijão com Arroz", de janeiro de 1988, adotou um
congelamento de preços, que deveria durar de um a três
meses, mas durou 11 meses.
(C) Plano Verão adotou o câmbio flutuante durante todo o
Plano, desde a sua implantação.
(D) Plano Cruzado I conseguiu manter a inflação próxima a
zero nos últimos meses de sua adoção.
(E) insucesso do gradualismo no combate à inflação levou a
uma radicalização das propostas de desindexação, que
resultaram no anúncio do "Plano Verão".

30)

Um determinado país apresentou os seguintes dados econômicos
em bilhões de dólares: saldo das transações reais = 4; con
sumo privado = 10; importações de bens e serviços não fato
res = 8; gasto do setor público = 15; poupança privada = 18;
exportações de bens e serviços não fatores = 12; arrecadação
do governo - 13; renda líquida enviada ao exterior = -5; e
Produto Interno Bruto (PIB)= 36. Com base nos dados apresen
tados acima e utilizando a identidade fundamental da macroe
conomia moderna, calcule o valor do investimento privado
desse país, em bilhões de dólares, e assinale a opção correta.

(A)
(B)
(C)
(D)

3
7
8
9
(E) 11
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31)

Em relação à Teoria da Produção, é correto afirmar que:
(A) a função de produção /Oh-*2) = (*í + xs)a, em que b>0 e a> 0,
apresentará retornos crescentes de escala se a+jb>0.
(B) não é possível ocorrer produtos marginais decrescentes
para todos os fatores de produção e, ainda assim, exis
tir retornos crescentes de escala.
(C) as isoquantas associadas à função de produção dada por
/(x1,x2)= mínimo { (2 XÍ+X2 +2 X 2 ); (xx+2x2) } são côncavas em
relação a origem.
(D) na função de produção F(K,L)~1,5K L , em que K e L são,
respectivamente, o capital e o trabalho; a taxa marginal
de substituição técnica do trabalho pelo capital não
dependerá da razão capital-trabalho.
(E) isoquantas convexas não garantem que o equilíbrio da
firma seja único.

32)

A taxa nominal de câmbio representa uma paridade entre moe
das. Para trabalhar com a paridade entre produtos, faz-se
necessário o cálculo da taxa real de câmbio. Se as inflações
interna e externa são, respectivamente, de 6% e 2%, e se
houve uma desvalorização de 5% da moeda nacional, é correto
afirmar que:
(A) os produtos nacionais ficarão mais caros em relação aos
produtos estrangeiros.
(B) haverá acréscimo no volume de importações.
(C) não haverá alteração no preço dos produtos nacionais em
relação aos produtos estrangeiros.
(D) será significativamente modificado o saldo na conta de
capitais compensatórios.
(E) os produtos nacionais ficarão mais baratos em relação
aos produtos estrangeiros.
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33)

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a Lei de
Diretrizes Orçamentárias deverá conter dois anexos: o de
metas
fiscais
e
o
de riscos fiscais. Em relação aos
riscos fiscais, assinale a opção correta.
(A) Os riscos fiscais dividem-se em: riscos da dívida e
riscos financeiros.
(B) A restituição de tributos a maior, prevista nas deduções
da receita orçamentária anual, deve constar no anexo de
riscos financeiros da LDO.
(C) No anexo de riscos fiscais, serão avaliados os passivos
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas
públicas, sendo informadas as providências a serem toma
das, caso os riscos se concretizem.
(D) Os passivos contingentes representam dívidas, cuja exis
tência depende de fatores tanto previsíveis como impre
visíveis .
(E) A reserva de contingência não é uma forma de cobertura
dos riscos fiscais.

34)

Sistema formado por arranjos historicamente constituídos, a
partir dos quais os agentes da economia empregam recursos e
interagem, via produção, distribuição e uso dos produtos que
são gerados, dentro de mecanismos institucionais de controle
e disciplina é denominado de sistema
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Institucional.
Político.
Financeiro.
Econômico.
Monetário.
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35)

Analise as afirmativas abaixo em relação aos princípios de
economia, e assinale a opção correta.
(A) Vantagem absoluta pode ser definida como a habilidade de
se produzir um bem com menor custo de oportunidade.
(B) Poder de mercado pode ser definido como aquele capaz de
produzir impacto nas ações de um agente econômico sobre
o bem-estar de outros.
(C) Falha de mercado pode ser definida como uma situação em
que o mercado, por si só, fracassa
ao alocar recursos
com eficiência.
(D) Externalidades são flutuações da atividade econômica,
medidas pelo número de pessoas empregadas ou pela pro
dução de bens e serviços.
(E) Uma falha de mercado não pode ter como causa uma externalidade, mas uma externalidade pode ter como causa uma
falha de mercado.

36)

Uma corretora calculou que a probabilidade de os investido
res com perfil "arrojado” duplicarem seu patrimônio em 8
anos é de 1/4. Jã para os clientes com perfil "moderado",
essa probabilidade é de 5/6 para que seu patrimônio seja du
plicado no mesmo período. Sendo os eventos independentes, a
probabilidade de pelo menos um dos perfis conseguir duplicar
o patrimônio em 8 anos é de aproximadamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

37)

87,50%
86,83%
85,60%
82,83%
80,83%

Considere que um imposto de 10% fosse cobrado sobre a compra
de
um
bem
comum
e
que
todos os indivíduos,
independente de classe social, pagassem esta alíquota quando
da aquisição desse bem, conforme mostra o exemplo a seguir:
se o bem custasse R$ 10,00, todos pagariam R$ 1,00 de
imposto. Dessa forma, como se denomina este imposto?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Proporcional.
Progressivo.
Direto.
Neutro.
Regressivo.
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38)

Em um mercado perfeitamente competitivo, cada ofertante pode
optar entre dois tipos de plantas: a do tipo I, que custa
2

$ 500 e
tem a
função de
custo
variável
CVx ~ 5q
(q ê a quantidade produzida); e a do tipo II, que custa
2
$ 1200 e tem função CVn = 3q . Com base nessas informações
é correto afirmar que
(A) para produzir 25 unidades de produto, a planta adequada
à firma é a do tipo I.
{B) em equilíbrio de longo prazo, todas as firmas deverão
utilizar a planta do tipo II.
(C) haverá 210 firmas em operação, para uma demanda total
de Q- 2500-4P ("Q" é a quantidade
total e "P" o preço
do bem),no equilíbrio de longo prazo.
(D) para que cada firma produza 18 unidades de produto,
tais firmas deverão ser indiferentes entre esses dois
tipos de planta.
(E) o preço de equilíbrio de longo prazo da planta I é de
110 unidades monetárias,
39)

Em relação à Política Cambial e ao Comércio Exterior, entre
os anos 30 e 60, assinale a opção correta.
(A) No final da década de 30, os preços do café subiram,
enquanto que a quantidade exportada desse
produto
decresceu. O aumento das exportações de outros produtos
contribuiu para o acréscimo da receita global de exportaçÕes.
(B) A política econômica do Governo Dutra foi marcada pela
mudança na política de Comércio Exterior, com o início
do livre mercado de câmbio, e pela adoção do Sistema de
Liberação às Importações, entre os anos de 1947 e 1948.
(C) As perspectivas do Governo Dutra não envolviam a elimi
nação das barreiras ao livre fluxo de bens e a multilateralização do Comércio Internacional. Estas perspecti
vas seguiam os princípios neo-liberais de Bretton Woods.
(D) A política cambial foi o principal instrumento de
política econômica do Governo Brasileiro na década de
50, pois, nesta época, existiam dificuldades em se pra
ticar políticas, fiscal e monetária, ativas.
(E) Um aspecto importante das reformas do sistema financeiro
brasileiro, entre 1964 e 1966, foi a redução do grau de
abertura da economia ao capital externo de risco (inves
timentos diretos) e, principalmente, ao empréstimo.
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40)

O Brasil possui elevados índices de concentração de renda. A
inflação e os sistemas de indexação foram uma alavanca de
transferência de renda a favor dos estratos superiores da
população. Assinale a opção que MÃO apresenta uma causa con
siderada estrutural para a manutenção da concentração de
renda, desde o ano de 1960 até os dias de hoje.
(A) A ausência de uma revolução social que emanasse do povo,
uma vez que as revoluções sociais, ocorridas em solo
brasileiro, não foram motivadas pela camada mais pobre
da sociedade.
(B) A elevada concentração de riquezas do país, seja sob a
forma de capital físico, seja sob a forma de capital
humano, o qual restringe a construção de um sistema so
cial mais bem distribuído e com alta produtividade.
(C) O poder e a habilidade política das classes dirigentes
em manter situações de privilégio.
(D) A ausência histórica de políticas públicas que objetivem
mudanças estruturais e distributivas de forma consisten
te .
(E) A pequena organização social e política do povo brasi
leiro oriunda, inclusive, de um incompatível nível baixo
de educação formal.

41)

Em relação à
opção correta.

Teoria

Estatística da Estimação, assinale a

(A) Se a estimativa de um parâmetro populacional for dada
por um único número, esta será denominada estimativa
por ponto.
(B) Se as distribuições amostrais de duas estatísticas têm a
mesma média
(ou esperança matemática), a estatística de
menor variância será o estimador não-tendencioso da
média.
(C) Se a média da distribuição amostrai de uma estatística
for igual ao parâmetro populacional, esta estatística
será o estimador eficiente.
(D) Se a
estimativa de um parâmetro populacional estiver
localizada entre dois
números, estes
dois números
formarão o denominado intervalo de variância.
(E) Um estimador não pode ser, ao mesmo tempo, não-tenden
cioso e ineficiente.
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42)

Sendo E(X)
a esperança matemática de uma variável aleatória
x , qual das expressões abaixo resulta no valor da sua
variância?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

43)

B[X2- E(X 2)]
[E(X)f-E(X)
E(X)-^E(X)
E[X2- E{X)]
E(X 2)-[E(.X)f

Em relação ao
modelo
nale a opção INCORRETA.

de gestão baseado

no

valor, assi

(A) Uma empresa é considerada como criadora de valor quando
for capaz de oferecer a seus credores e acionistas uma
remuneração acima de suas expectativas mínimas de ga
nhos .
(B) Para fins de gestão financeira, no que se refere à apu
ração dos dividendos pagos aos acionistas, o lucro
contábil e o lucro econômico se equivalem.
(C) Uma empresa cria valor aos seus acionistas quando for
capaz de produzir lucro econômico, isto é, quando con
seguir gerar um resultado em excesso ao custo de
opor
tunidade do capital investido.
(D) O valor econômico agregado (EVA em inglês) indica se a
empresa está sendo capaz de cobrir todos os seus custos
e despesas, inclusive o custo de capital próprio.
(E) A Gestão Baseada em Valor (GBV) é uma abordagem em que
as decisões da empresa se voltam para o
objetivo de
criação de riqueza dos acionistas.
44)

Assinale a opção que apresenta o principal organismo de
cooperação internacional entre as autoridades bancárias,
criado após a crise financeira de 1974.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Encontro Internacional de Sofia.
Acordo Regulatório de Strasbourg.
Comitê de Basiléia.
Fórum Internacional do México.
Carta Regulatória de Modena.
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45)

A base monetária pode ser decomposta em: papel-moeda em
poder do público e reservas bancárias. Assim sendo, quando
uma empresa faz um depósito em um banco comercial, e este,
respeitando a legislação, entrega ao Banco Central parte
desses
recursos como reserva
compulsória, é correto
afirmar que ocorre:
(A) ampliação da base monetária e do ativo do Banco Central.
(B) mudança na composição da base monetária dentro do passi
vo do Banco Central.
(C) redução da base monetária e do passivo do Banco Central.
(D) ampliação da base monetária e do passivo do Banco
Central.
(E) mudança na composição da base monetária dentro do ativo
do Banco Central.

46)

Se um empresário investir R$ 250 mil em um negócio que
tem lucro anual de R$ 12 mil, ao invés de fazer uma aplica
ção financeira que renda 8% ao ano, qual será o seu custo
de oportunidade, em R$?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

47)

15
20
25
30
35

mil.
mil.
mil.
mil.
mil.

Em julho de 1944, representantes de 44 países se reuniram em
Bretton Woods, New Hampshire, para planejar e assinar os
artigos do acordo de criação do Fundo Monetário Interna
cional (FMI). Os arquitetos do FMI esperavam projetar um
sistema de taxas fixas de câmbio, o qual incentivasse o
crescimento do comércio internacional e criasse requisitos
para o equilíbrio externo sem comprometer o equilíbrio
in
terno dos países. O principal requisito da administração mo
netária do sistema proposto determinava que
(A) não seriam autorizados ajustes nas taxas nominais de
câmbio dos países.
(B) o dólar americano estivesse atrelado a uma cesta de
moedas pré-determinada com conversibilidade imediata.
(C) fosse extinta a paridade entre o dólar americano e o
ouro.
(D) as taxas de câmbio fossem fixadas ao dólar, que, por sua
vez, estaria relacionado com o ouro.
(E) os Balanços de Pagamento dos países
fossem apresenta
dos , aos representantes do FMI, semestralmente.
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48)

Em relação às definições apresentadas na Lei de Responsa
bilidade Fiscal sobre Dívida Pública, assinale a opção cor
reta .
(A) A dívida pública mobiliaria é representada por títulos
emitidos pela União, exceto os títulos emitidos pelo
Banco Central do Brasil.
(B) A dívida fundada é a dívida de longo prazo, que sempre
necessita de autorização legislativa para a sua realiza
ção e resgate.
(C) Operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) me
ses, cujas receitas tenham constado da Lei Orçamentária
Anual (LOA), integram a dívida pública mobiliária.
(D) A dívida pública consolidada é o montante total das
obrigações financeiras dos entes da federação, assumidas
em virtude de lei, contratos, convênios ou tratados, e
da realização de operações de crédito.
(E) A Lei de responsabilidade fiscal não trouxe novidades a
respeito das definições de dívida pública no Brasil.

49)

Em relação à teoria de Administração Financeira, assinale a
opção que apresenta o critério correto para a decisão de in
vestimento, com base na taxa interna de retorno (TIR).
(A) Rejeitar um projeto de investimento se o custo de opor
tunidade do capital for menor do que a taxa interna de
retorno.
(B) Rejeitar um projeto de investimento com período de recu
peração {PAYBACK) igual ao índice de rentabilidade.
(C) Rejeitar os investimentos que tenham valores presentes
líquidos positivos.
(D) Aceitar um projeto de investimento com período de
recuperação (PAYBACK) igual ao índice de rentabilidade.
(E) Aceitar um projeto de investimento se o custo de oportu
nidade do capital for menor do que a taxa interna de
retorno.
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50)

Uma prova de economia requisitou aos alunos que utilizassem
o modelo
de Mundel-Fleming, analisando o comportamento
das curvas IS, LM e B P . A primeira questão perguntava qual
seria o efeito de uma política fiscal no regime de câmbio
flexível com
perfeita mobilidade de capital. A segunda,
qual seria o efeito de uma política monetária no regime
de câmbio fixo com perfeita imobilidade de capital. Assinale
a opção que apresenta, respectivamente, o gabarito das refe
ridas questões.
(A) Política fiscal expansiva inócua e política monetária
restritiva eficiente.
(B) Política fiscal e monetária eficientes.
(C) Política fiscal restritiva eficiente e política monetá
ria expansiva inócua.
(D) Política fiscal e monetária inócuas.
(E) Política fiscal restritiva inócua e política monetária
expansiva eficiente.

Prova
: Amarela
Profissão : ECONOMIA

Concurso : CP-QC/2012

22/22

