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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Cód. 06/A

QUESTÃO 16
Constitui-se num instrumento de redução do efeito multiplicador dos meios de
pagamentos:
a) Um aumento da taxa de juros no mercado de capitais.
b) Um aumento dos depósitos compulsórios dos bancos comerciais às autoridades
monetárias.
c) Uma diminuição dos depósitos compulsórios dos bancos comerciais às
autoridades monetárias.
d) Uma diminuição da participação do papel-moeda em poder do público na
composição dos meios de pagamento.

QUESTÃO 17
São consideradas empresas controladas para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal
– Lei Complementar nº 101/2000 – as:
a)
b)
c)
d)

Sociedades de economia mista, apenas.
Empresas de serviços sociais autônomos.
Empresas integrantes do chamado terceiro setor
Sociedades de economia mista e empresas públicas.

QUESTÃO 18
Quanto à função demanda, é CORRETO afirmar:
a) Um aumento no preço do bem deixará inalterada a quantidade demandada do
bem, a menos que também seja aumentada a renda nominal do consumidor.
b) Se essa equação for representada por uma linha reta negativamente inclinada, o
coeficiente de elasticidade-preço será constante ao longo de toda essa linha.
c) Um aumento no preço do bem, tudo o mais constante, implicará aumento no
dispêndio do consumidor com o bem, se a demanda for elástica com relação a
variações no preço desse bem.
d) Se a demanda for absolutamente inelástica com relação a modificações no preço
do bem, a função demanda será representada por uma reta paralela ao eixo dos
preços.
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QUESTÃO 19
O contrato administrativo consubstancia-se num acordo de vontades, no interesse
precípuo da Administração, objetivando o bem comum. Constitui motivo para a sua
rescisão amigável:
a) Supressão por prazo superior a 120 dias, por parte da Administração, de seu
objeto – obras, serviços ou compras.
b) A falência ou a concordata do contratado.
c) A dissolução da sociedade.
d) O não-cumprimento de cláusulas contratuais.
QUESTÃO 20
A função produção de uma firma alterar-se-á sempre que:
a)
b)
c)
d)

a demanda elevar-se.
a firma elevar seu nível de produção.
a tecnologia predominante sofrer modificações.
a empresa empregar mais de qualquer fator de produção variável.

QUESTÃO 21
Considerem-se as funções oferta e demanda do bem 1, quais sejam:
D1 = 20 – 0,2p1 – p2 + 0,1R
S1 = 0,8p1
Sendo a renda do consumidor R = 1.000 e o preço do bem 2p2 = 20, assinale a
afirmativa INCORRETA:
a)
b)
c)
d)

O bem 1 não é um bem inferior.
O bem 2 é um bem normal.
A quantidade de equilíbrio do bem 1 é 80.
Os bens 1 e 2 são bens complementares.

QUESTÃO 22
Os contratos celebrados com a União deverão ser publicados, resumidamente, no
Diário Oficial, no prazo de até:
a)
b)
c)
d)

Cinco dias.
Dez dias.
Quinze dias.
Vinte dias.
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QUESTÃO 23
Considere-se a função demanda de x:
Dx = 30 – 0,3px +0,7 py + 1,3R
Sendo px e py os preços dos bens x e y, e R a renda dos consumidores, assinale a
afirmativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

Os bens x e y são substitutos, e x é um bem normal.
Os bens x e y são substitutos, e x é um bem inferior.
O bem x é um bem inferior, e x e y são bens complementares.
O bem y é um bem normal, e x e y são bens substitutos.

QUESTÃO 24
O oligopólio, assim como o monopólio, ocorre basicamente devido à existência de
barreiras à entrada de novas empresas no setor. Essas barreiras são devidas aos
seguintes fatores, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Ausência de tradição.
Proteção de patentes.
Oligopólio puro ou natural.
Controle de matérias-primas-chave.

QUESTÃO 25
A diferença entre Renda Nacional e Renda Interna Bruta é que a segunda NÃO
inclui:
a)
b)
c)
d)

o valor das exportações.
o saldo da balança comercial do país.
o valor da renda líquida de fatores externos.
o valor dos investimentos realizados no país por empresas estrangeiras.

QUESTÃO 26
Nos casos em que há inviabilidade de competição, a licitação é:
a)
b)
c)
d)

Vedada.
Exigível.
Inexigível.
Dispensável.
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QUESTÃO 27
Numa determinada economia, o Produto Nacional Líquido a custo dos fatores é 200.
Sabendo-se que a renda líquida enviada ao exterior totaliza 50, que os impostos
indiretos somam 80, que os subsídios totalizam 20 e que a depreciação é da ordem
de 80, assinale a opção que contempla o valor do Produto Interno Bruto a preços de
mercado.
a)
b)
c)
d)

270.
290.
310.
390.

QUESTÃO 28
O empenho que é destinado a atender despesas, cujo pagamento se processará de
uma única vez, é denominado:
a)
b)
c)
d)

Global.
Ordinário.
Judiciário.
Legislativo.

QUESTÃO 29
Em concorrência perfeita, a curva de oferta da firma será dada pela:
a)
b)
c)
d)

curva de receita marginal.
curva de custo médio, acima do custo marginal.
curva de custo marginal, acima do custo fixo médio.
curva de custo marginal, acima do custo variável médio mínimo.

QUESTÃO 30
A Lei Orçamentária Anual abrange:
a)
b)
c)
d)

apenas as entidades públicas da administração direta.
apenas as entidades públicas da administração indireta.
apenas as entidades que estejam ligadas ao Poder Executivo.
todas as entidades públicas da administração direta, as autarquias, as fundações
públicas e as empresas estatais, sendo estas dependentes.
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QUESTÃO 31
Se o custo marginal exceder a receita marginal, no intervalo em que o custo
marginal é crescente, a firma deve:
a)
b)
c)
d)

contrair a produção até que o custo marginal iguale o lucro marginal.
contrair a produção até que a receita marginal iguale o lucro marginal.
contrair a produção até que o custo marginal iguale a receita marginal.
expandir a produção até que o custo marginal iguale a receita marginal.

QUESTÃO 32
Indique a opção que NÃO se refere a uma característica da “concorrência pura”:
a)
b)
c)
d)

Os produtos de diferentes vendedores são diferenciados.
Os preços podem subir ou baixar, sem qualquer restrição.
O produto de cada vendedor é idêntico ao dos demais.
Há substancial mobilidade dos recursos na economia.

QUESTÃO 33
Em concorrência perfeita, uma firma estará em equilíbrio de curto prazo no nível de
produção em que:
a)
b)
c)
d)

o custo fixo médio for igual ao preço.
o custo marginal for igual ao preço.
a receita média for igual à receita marginal.
o custo variável médio for igual à receita marginal.

QUESTÃO 34
Assinale a opção que caracteriza a fase de empenhamento da despesa pública:
a) Deve ser emitido em momento posterior à realização da despesa.
b) Pode ser feito por estimativa, para as despesas de valor certo e pagamento
único.
c) Cria para o Estado direitos a receber, pendentes de verificação de sua liquidez e
certeza.
d) Implica o comprometimento do crédito orçamentário ou adicional, limitado ao total
dos créditos concedidos.

14

QUESTÃO 35
Em concorrência perfeita, a curto prazo, a firma NÃO produz abaixo do ponto
mínimo da curva de:
a)
b)
c)
d)

custo fixo médio.
custo variável médio.
custo médio.
custo marginal.

QUESTÃO 36
Leia atentamente as informações a seguir:
I. O Decreto-Lei nº 200/67 inviabilizou a flexibilização das relações de trabalho
no setor público, proibindo a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho
no processo de contratação de pessoal.
II. A retomada da democratização do país na segunda metade da década de 80,
alimentada pelas demandas de participação política dos diversos segmentos
sociais, e que culminou no estabelecimento de um novo texto constitucional
em 1988, mostra-se incompatível com o modelo centralizador, nos planos
político-instituicional e econômico, vigente nas décadas anteriores. A
democratização opõe-se à centralização do período autoritário e impõe a
transformação do aparelho administrativo em um ente reduzido, orgânico,
eficiente e ágil para atender às demandas da sociedade.
III. Com o objetivo de fortalecer a administração direta, contra o que se avaliava
como o escapismo pela via da administração indireta, houve uma tentativa de
reverter o processo de crescimento desta e reduzir o número de órgãos e
entidades superpostos ou duplicados. Nesse período, foi elaborado o
Decreto-Lei nº 2.299/86, que alterou o Decreto-Lei nº 200/67.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
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QUESTÃO 37
Em se tratando de concorrência perfeita, todas as afirmativas são verdadeiras,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

A firma produz acima do ponto mínimo da curva de custo variável médio.
A curva de demanda tem elasticidade-preço nula.
As firmas são tomadoras de preço no mercado.
A receita marginal é igual à receita média.

QUESTÃO 38
Dentre as opções abaixo, indique a que representa meio que deve ser utilizado para
recondução da dívida aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal
– Lei Complementar nº 101/2000:
a)
b)
c)
d)

Obter superávit primário.
Obter superávit nominal.
Obter déficit operacional.
Obter déficit corrente.

QUESTÃO 39
Dentre os itens a seguir, indique aquele que NÃO deve estar contido na Lei de
Diretrizes Orçamentárias:
a)
b)
c)
d)

Critérios e forma de limitação de empenho.
Anexo de Riscos Fiscais.
Demonstração da evolução da dívida consolidada nos últimos três anos.
Anexo de Metas Fiscais.

QUESTÃO 40
Todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:
a) O conceito de déficit primário inclui os juros reais da dívida passada.
b) No calculo do déficit público, segundo o conceito operacional, excluem-se as
despesas com correção monetária.
c) Em períodos de inflação, um imposto progressivo sobre a renda contribuiria para
frear a expansão da renda disponível e, em conseqüência, do consumo do setor
privado.
d) Se a alíquota de um imposto sobre as vendas não variar segundo o produto
vendido, esse imposto será regressivo, do ponto de vista da renda do
consumidor.

