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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de
marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações,
use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

• Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

• Sempre que utilizadas, as siglas subsequentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte
forma: AL/CE = Assembleia Legislativa do Estado do Ceará; EUA = Estados Unidos da América; FMI = Fundo Monetário
Internacional; IBGE = Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; IDH = índice de desenvolvimento humano; ONU = Organização
das Nações Unidas; PNUD = Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Eram 4 da manhã no edifício Justus Lipsius, em1

Bruxelas, quando, finalmente, veio a notícia de que, após quase
dez horas de negociações tensas, os líderes da Zona do Euro
haviam chegado a um aguardado acordo “abrangente” para4

salvar o euro. Diplomatas ligaram para seus contatos que
estavam no local da cúpula para descobrir o que exatamente
fora decidido. “Achamos que chegamos a um acordo, mas não7

sabemos bem em que ele consiste”, foi a resposta de um
negociador exausto. Conforme eles mesmos admitem, os
líderes às vezes tiveram dificuldade para entender a complexa10

engenharia financeira que deveriam aprovar para transformar
seu “estilingue” financeiro inadequado na “grande bazuca” que
o mundo lhes exigia. Ao amanhecer de 27 de outubro, porém,13

eles conseguiram anunciar, orgulhosamente, um “conjunto
abrangente de medidas adicionais que reflete nossa forte
determinação de fazer o que for preciso para superar as16

dificuldades que atravessamos”.
O risco da morte prematura. In: CartaCapital, 9/11/2011 (com adaptações).

Acerca dos aspectos estruturais e interpretativos do texto acima,
julgue os itens a seguir.

1 O complemento do verbo “descobrir” (R.6) não está explícito
no texto, devendo ser inferido pelo leitor.

2 No texto, os pronomes “eles” (R.9), “lhes” (R.13) e “eles” (R.14)
têm o mesmo referente.

3 Em ‘abrangente’ (R.4), ‘estilingue’ (R.12) e ‘grande bazuca’
(R.12), as aspas foram empregadas para realçar ironicamente as
duas primeiras palavras e a mencionada expressão.

4 O trecho “que estavam no local da cúpula” (R.5-6) poderia ser
isolado por meio de vírgulas sem que houvesse prejuízo
gramatical ou semântico para o contexto.

As obras para melhoria das rodovias federais1

brasileiras viraram um jogo de faz de conta: as empresas
responsáveis por elas fazem de conta que estão tocando os
trabalhos, e o governo finge que acredita. Já os usuários dessas4

vias são obrigados a enfrentar a vida real, que é feita de trechos
congestionados, esburacados e índices de acidentes que
aumentaram mais de 50% nos últimos cinco anos. Em 2007, o7

governo licitou um pacote que incluiu a Régis Bittencourt,
principal corredor entre São Paulo e o sul do país, a
Fernão Dias, que une a capital paulista à mineira, e outras10

cinco rodovias importantes do Sul e do Sudeste do país. Com
a Dutra, elas formam o cerne da malha rodoviária nacional.
De acordo com o edital de privatização, as empresas que13

ganharam o direito de explorá-las deveriam ampliar o seu
número de faixas e construir contornos e ramais com vistas a
desatar os nós que as asfixiam. A reportagem percorreu de16

carro 4.500 quilômetros dessas estradas para chegar a uma
conclusão assustadora. Quatro anos depois da privatização
“baratinha”, nenhuma das grandes obras previstas saiu do19

papel.
Kalleo Coura. O golpe do pedágio barato. In: Veja, 16/11/2011 (com adaptações).

A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens de 5 a 9.

5 O elemento “que”, empregado nas linhas 5 e 6, retoma,
respectivamente, os antecedentes “vida real” (R.5) e “índices de
acidentes” (R.6).

6 Na linha 16, o pronome oblíquo “as” também poderia ser
empregado em posição pós-verbal, da seguinte forma:
asfixiam-nas.

7 A expressão “com vistas” (R.15), bem como a palavra “para”
(R.17), introduzem orações que expressam sentido de finalidade
em relação às orações às quais se subordinam.

8 Os dois últimos períodos do texto (R.16-20) poderiam ser
reescritos em um só, sem que houvesse prejuízo para o sentido
e a correção gramatical do trecho, da seguinte forma: A
reportagem percorreu de carro 4.500 quilômetros dessas
estradas para chegar à conclusão assustadora de que,
quatro anos depois da privatização “baratinha”, nenhuma das
grandes obras previstas saiu do papel.

9 Depreende-se da leitura do texto que “a Dutra” (R.12), apesar
de ser uma das rodovias que formam o cerne da malha
rodoviária nacional, não faz parte do grupo das rodovias
licitadas pelo governo.

“Não é difícil governar a Itália. É inútil.” O ditador1

Benito Mussolini cunhou essa frase com a pretensão de jogar
sobre o povo italiano todas as mazelas do país.
Contudo, a história vem mostrando que a famosa frase embute4

uma verdade, só que em um sentido invertido. Inúteis são
governantes como Mussolini e Silvio Berlusconi, o bufão de
75 anos que foi primeiro-ministro por três vezes e agora cai por7

absoluta incapacidade de apresentar soluções para a brutal crise
econômica da Itália. O último mandato de Berlusconi começou
em 2008 e, desde então, ele parecia viver uma realidade10

paralela. Passou o tempo administrando denúncias — de fraude
fiscal a sexo pago com belas garotas. Mas foi a economia que
acabou com a sua condição de primeiro-ministro com mais13

tempo no poder italiano depois da Segunda Guerra Mundial.
Sem respaldo político para adotar medidas de austeridade
essenciais para impedir a quebradeira da Itália, a terceira maior16

economia da zona do euro, Berlusconi anunciou, no dia 8 de
novembro, sua intenção de renúncia. Só não marcou a data.
Como condicionou a saída à aprovação de um pacote de19

reformas econômicas, ele acabou provocando mais incertezas
quanto ao futuro da economia italiana.

Luiza Villaméa. A queda do bufão. In: IstoÉ, 16/11/2011 (com adaptações).

Com relação aos aspectos sintático-semânticos do texto acima,
julgue os itens de 10 a 13.

10 O vocábulo “Contudo” (R.4) é um elemento coesivo que
introduz uma relação de oposição entre as ideias expressas no
período de que faz parte e as veiculadas nos períodos que o
antecedem.

11 O período ‘Não é difícil governar a Itália’ (R.1) é composto por
duas orações, ambas sem sujeito.
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12 A expressão “a história” (R.4) poderia ser substituída pela

expressão os fatos históricos, sem que fossem necessários

ajustes gramaticais no restante da oração.

13 Nos períodos “o bufão de 75 anos que foi primeiro-ministro

por três vezes” (R.6-7) e “Mas foi a economia que acabou com

a sua condição de primeiro-ministro” (R.12-13), os elementos

sublinhados têm, ambos, a função de restringir o sentido das

expressões que os antecedem, a saber, “o bufão de 75 anos” e

“a economia”, respectivamente.

Em Buenos Aires, os argentinos sacaram1

US$ 645 milhões em depósitos denominados em dólar dos

bancos privados locais na primeira semana que se seguiu a uma

medida do governo para dificultar a compra da4

moeda norte-americana por pessoas físicas e jurídicas. O

número, publicado pelo Banco Central argentino no dia 13 de

novembro, indica que a medida causou tensão entre os7

argentinos e os levou a agir como em tempos de crise, quando

normalmente intensificam a compra de dólares ou sacam

recursos do sistema bancário. Antes de a medida ser anunciada,10

em 31 de outubro, os bancos privados contavam com depósitos

no valor de US$ 14,833 bilhões, segundo o Banco Central

argentino. Cinco dias depois, a quantia havia caído para13

US$ 14,188 bilhões: 4,3%. Na mesma semana, os depósitos em

peso cresceram 4,2%.

Internet: <www.economia.ig.com.br>, acesso em 14/11/2011 (com adaptações).

No que se refere a aspectos linguísticos do texto acima, julgue os

itens seguintes.

14 Na linha 10, é possível a substituição de “de a” por da, sem

que se altere o sentido do texto.

15 A correção gramatical do texto seria mantida caso a forma

verbal “agir” (R.8) fosse substituída pela forma verbal

flexionada agirem.

Cada um dos itens a seguir apresenta um fragmento de

correspondência oficial, seguido de uma proposta de classificação

(entre parênteses) desse fragmento quanto ao tipo de

correspondência oficial a que pertence. Julgue-os quanto à

adequação da linguagem utilizada, à correção gramatical e à

classificação proposta.

16 Tendo em vista o aumento de funcionários deste Departamento

em razão de novas contratações feitas pela honorável

Assembleia Legislativa, solicito encarecidamente a Vossa

Senhoria que, por favor, providencie a aquisição de mobiliário

(5 mesas e 5 cadeiras) para que os novos funcionários que são

muito competentes e amáveis possam ser acomodados de

forma adequada. (memorando)

17 Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, submeto à

deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei

que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o

exercício financeiro de 2009”. (mensagem presidencial)

Um funcionário da AL/CE foi incumbido de redigir
documento a ser encaminhado pelo presidente dessa assembleia ao
chefe do Poder Executivo do estado, a fim de esclarecer a
participação da assembleia em ações conjuntas com o Poder
Executivo estadual.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se
seguem.

18 São elementos obrigatórios do documento a ser redigido pelo
funcionário o vocativo, o fecho e a assinatura do autor da
comunicação, no caso em apreço, o presidente da AL/CE.

19 O expediente a ser redigido pelo funcionário deve conter uma
introdução, na forma de parágrafo não numerado, na qual
deverá ser informado o motivo da comunicação.

20 O funcionário em questão deve redigir documento conhecido
como exposição de motivos, expediente indicado para a
comunicação entre o Poder Legislativo e o chefe do Poder
Executivo no âmbito estadual, em especial para informá-lo de
projetos comuns.

Com relação à atualidade internacional, julgue os seguintes itens.

21 O programa da estação espacial internacional tem
prosseguimento, mesmo após a explosão do Progress, foguete
russo de suprimento, ocorrida este ano.

22 A crise econômica europeia levou à dissolução do Parlamento
Europeu, em dezembro de 2011.

23 Os EUA cortaram sua contribuição financeira à Organização
das Nações Unidas para Educação e Cultura, em resposta à
aceitação da Palestina como membro pleno dessa agência da
ONU.

24 Em recente encontro do G-20, realizado em Cannes, ficou
decidida a reformulação do FMI e do Conselho de Segurança
da ONU, de modo que, em ambos, os países emergentes
tenham maior representatividade.

25 A força-tarefa marítima da missão de paz que a ONU mantém
no Líbano é comandada por contra-almirante brasileiro.

Acerca da atualidade brasileira, julgue os itens que se seguem.

26 Em continuidade à política econômica do governo federal, o
Banco Central do Brasil anunciou, no último mês de dezembro,
elevação da taxa de juros e medidas para conter o consumo.

27 Segundo o PNUD, o Brasil avançou uma posição no IDH em
2011, passando para a 84.ª posição entre 187 países.

28 Para atender à demanda interna, o Brasil importou etanol
dos EUA.

29 Medida provisória assinada pela presidenta Dilma Rousseff
alterou os limites de três parques nacionais na Amazônia, para
viabilizar a criação dos lagos e canteiros de obras das usinas
hidrelétricas de Tabajara, Santo Antônio e Jirau, em Rondônia.

30 O escritor Gilberto Freyre foi o homenageado da Festa
Literária Internacional de Pernambuco, realizada em novembro
de 2011.
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Em relação às famílias de sistemas operacionais Linux e Windows,

julgue os itens a seguir.

31 Nas versões de sistemas operacionais anteriores ao Windows

7, uma seta apontando para a direita ao lado de um link ou de

item de menu tinha a função de indicar que mais opções

estavam disponíveis para essa entrada. No Windows 7, essa

funcionalidade foi expandida para criar o recurso denominado

listas de salto, no menu Iniciar.

32 No Windows 7, o usuário tem a liberdade para criar seus

próprios atalhos para programas, pastas ou arquivos

específicos na área de trabalho ou em qualquer outra pasta do

seu computador. Todavia, para manter a segurança, não é

possível criar atalhos para outros computadores nem para sítios

da Internet.

A respeito dos ambientes Microsoft Office e BrOffice, julgue os

itens seguintes.

33 Considere que, no BrOffice.org Calc, as planilhas 1 (Plan1) e

3 (Plan3) estejam em um mesmo arquivo e que, na célula A2 de

Plan1, se deseje fazer referência à célula D10 da Plan3. Nesse

caso, em A2, deve-se usar Plan3!D10.

34 O comando navegador, no menu Editar do BrOffice.org Writer,

permite que uma página web seja aberta a partir do documento

que estiver sendo editado.

Com relação aos conceitos, tecnologias e serviços associados à

Internet, julgue os próximos itens.

35 O Mozilla Thunderbird é um programa de correio eletrônico

que possibilita a implementação de filtro anti-spam adaptável.

36 O emprego de cabos ópticos interligando as residências dos

usuários e seus provedores de Internet garante conexão via

banda larga.

Em relação aos conceitos de organização, gerenciamento de

informações, arquivos e pastas, julgue os itens subsequentes.

37 Diretórios ou pastas são, geralmente, implementados pelos

sistemas operacionais como arquivos especiais, capazes de

agrupar arquivos.

38 No diretório de trabalho, há todos os arquivos de um sistema

operacional, de programas e dos usuários, armazenados em

seus respectivos subdiretórios desse diretório raiz.

Em relação a segurança da informação e procedimentos de

segurança, julgue os seguintes itens.

39 Worms são programas que se espalham em uma rede, criam

cópias funcionais de si mesmo e infectam outros

computadores.

40 O adware, tipo de firewall que implementa segurança de

acesso às redes de computadores que fazem parte da Internet,

evita que essas redes sejam invadidas indevidamente.

A respeito da organização do estado do Ceará, com base em sua
Constituição estadual, julgue os itens a seguir.

41 Conforme disposto no referido texto legal, o estado do Ceará,
em caráter concorrente, participará da legislação sobre
direito civil.

42 Os bens do estado do Ceará incluem a dívida ativa proveniente
de receita não arrecadada.

Ainda de acordo com a Constituição do Estado do Ceará, julgue os
itens seguintes, a respeito da organização dos poderes estaduais.

43 O Poder Legislativo tem assegurados, pelo menos, 3% da
receita estadual, sendo-lhe assegurada autonomia financeira e
administrativa.

44 Para que o governador do estado seja afastado de suas funções
devido ao cometimento de crime comum, é necessário que,
depois de instaurado processo pela AL/CE, a acusação seja
acolhida por dois terços dos seus membros.

Com relação ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
do Ceará — Lei n.o 9.826/1974 —, julgue os próximos itens.

45 Caso cometa, no exercício de sua função, ato passível de
punição, estando em legítima defesa ou em estado de
necessidade, o servidor público não será responsabilizado
penalmente, mas poderá sê-lo administrativamente pelo
que cometer.

46 O período máximo de afastamento de servidor para gozo de
licença para acompanhar seu cônjuge é de quatro anos
consecutivos.

Julgue os itens que se seguem, acerca do Regimento Interno
da AL/CE.

47 A fiscalização da regularidade e eficiência dos procedimentos
legislativos da AL/CE é de responsabilidade da Ouvidoria
Parlamentar, podendo o ouvidor parlamentar, no exercício de
suas funções, solicitar à Mesa Diretora informações ou cópias
de documentos, devendo tal solicitação ser atendida no prazo
máximo de cinco dias úteis.

48 As comissões da AL/CE serão permanentes ou temporárias,
devendo ser constituídas com finalidades especiais ou de
representação. Além dos membros dessas comissões, os
deputados que não as integrarem, mas participarem das suas
discussões, terão direito a voto.

Acerca do Plano de Cargos e Carreiras e do Quadro de Pessoal
do Poder Legislativo, julgue os itens a seguir à luz da Lei
n.º 12.075/1993.

49 Para integrarem comissões técnicas de assessoramento dos
deputados, os servidores da AL/CE deverão ter formação
superior e específica e se submeterem a prova seletiva interna,
após o que serão selecionados dois para cada comissão.

50 A progressão de servidor da AL/CE ocorrerá anualmente no
mês de dezembro, devendo a Casa Legislativa conceder a
progressão a 30% dos servidores de cada classe, em todas
as carreiras.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito dos principais agregados macroeconômicos e seus

componentes, julgue os itens subsequentes.

51 Considere que uma economia hipotética apresente os seguintes
dados.

conta valores em R$

salários 400

aluguéis 200

juros 100

lucros 40

depreciação 40

consumo das famílias 300

gastos do governo 400

variação de estoques 50

renda líquida enviada ao exterior 100

impostos indiretos 200

subsídios 80

De acordo com os esses dados, o produto interno bruto a
preços de mercado da economia em questão é igual a
R$ 900,00.

52 Considere que determinada economia hipotética apresente os
seguintes agregados macroeconômicos.

conta valores em R$

salários 50

juros 10

aluguéis 20

lucros distribuídos 5

impostos diretos 30

transferências governamentais 20

De acordo com esses agregados macroeconômicos, é correto
afirmar que a renda pessoal disponível na economia em apreço
é de R$ 75,00.

53 O modelo do fluxo circular da renda permite medir o produto

da economia pelas despesas e pela renda, o que leva à

identidade produto = renda = despesa. Do ponto de vista das

famílias, o valor despendido para a produção é igual à soma

das rendas obtidas (salários, lucros, juros e aluguéis).

54 Sob a ótica da renda, o conceito de renda nacional líquida a

custo de fatores é o mais utilizado e corresponde ao somatório

dos salários, lucros, juros e aluguéis.

55 A existência de depreciação permite mensurar o produto da

economia de duas formas diferentes. Uma delas é a do produto

líquido, que considera a depreciação, isto é, considera a

parcela do investimento destinada a repor o desgaste do

estoque de capital.

56 No âmbito das contas nacionais no Brasil, entende-se a

atividade de produção como um processo físico realizado sob

responsabilidade, controle e gestão de uma unidade

institucional, na qual o trabalho e o capital são utilizados para

transformar matérias-primas em outros bens e serviços.

RASCUNHO

Cargo 4: Analista Legislativo – Ciências Econômicas
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Acerca de microeconomia, julgue os itens a seguir.

57 A curva de oferta pode se deslocar para a direita ou para a

esquerda, de acordo com a influência exercida por fatores

como mudanças no preço dos insumos, alterações tecnológicas

e mudanças nas expectativas. Em casos de aumento do preço

de insumos, essa curva se deslocará para a direita.

58 Para que o mercado de determinado produto seja competitivo,

deverá existir um grande número de compradores e vendedores

desse produto e nenhum deles, individual ou conjuntamente,

poderá influenciar o preço. Outra característica desse tipo de

mercado — competitivo — é que o produto deve ser um

substituto perfeito do produto de outra firma.

59 O oligopólio — estrutura de mercado intermediária entre a

concorrência perfeita e o monopólio, formada por poucos

vendedores que competem entre si — é a única estrutura de

mercado em que as firmas consideram as ações dos

concorrentes na tomada de decisões.

60 O monopsônio caracteriza-se pela existência de grande número

de compradores dos produtos, a exemplo do que ocorre com a

indústria automobilística e as agroindústrias. O oligopsônio

caracteriza-se pela existência de poucas empresas compradoras

e pela grande dificuldade de entrada de novos compradores no

mercado.

61 O monopólio ocorre no mercado vendedor quando existem

elevadas barreiras à entrada de novas empresas, como é o caso

do domínio tecnológico.

62 No curto prazo, o limite de capacidade produtiva de um país,

devido à escassez de fatores de produção e às dificuldades da

inovação tecnológica, é representado pela curva de

possibilidades de produção.

63 De acordo com o conceito de elasticidade-preço da demanda,

se manteiga for facilmente substituída por margarina e se

carvão para churrasco não tiver substituto próximo, então a

demanda por carvão será mais elástica que a demanda por

manteiga.

64 Caso a receita total de uma empresa seja suficiente para cobrir

o custo variável, mas não para cobrir o custo fixo da produção,

então, para evitar prejuízos, a empresa deverá parar de operar.

65 De acordo com a teoria do consumidor, ceteris paribus, a

curva de Engel relaciona a quantidade demandada de um bem

com o nível de renda. Nesse sentido, é correto afirmar que

todas as curvas de Engel são lineares porque são geradas por

bens substitutos perfeitos e por bens complementares perfeitos.

Com relação a dívida pública, governo, balanço de pagamentos e

oferta e demanda agregadas, julgue os itens subsecutivos.

66 A forma de contabilizar as exportações, e também as

importações, denominada FOB (free on board) caracteriza-se

pela inclusão das despesas incorridas até o embarque no valor

da mercadoria, como é o caso do frete.

67 Considerando que a poupança bruta do setor público e o saldo

em conta-corrente sejam constantes, o fato de o governo tomar

decisão de aumentar o déficit no balanço de pagamentos

acarretará redução das possibilidades de investimento na

economia.

68 Políticas econômicas que objetivem promover uma distribuição

da renda de forma equitativa devem-se pautar pela adoção de

tributos diretos e taxas progressivas.

69 Os movimentos ao longo da curva de demanda agregada

refletem efeitos contracionistas de aumentos do nível geral de

preços; constitui exemplo desse deslocamento da curva de

demanda agregada o fato de que o aumento do investimento

autônomo resulta no deslocamento da curva IS para a

esquerda.

70 A oferta agregada, que representa o equilíbrio no mercado de

bens e de moeda, deve-se à necessidade de agregar todos os

mercados para permitir uma análise das possíveis

inconsistências verificadas na diferença entre a determinação

do produto e do emprego no curto e no médio prazos.

71 O déficit público pode ser mensurado de modo semelhante ao

que ocorre com o balanço de pagamentos. Neste, estabelece-se

uma linha divisória acima da qual se localizam os fatores que

motivam o déficit e, abaixo dessa linha, as fontes de

financiamento desse déficit. Na mensuração do déficit público

sob esse modelo, acima da linha localizam-se as transações

correntes e o movimento de capitais e, abaixo dessa linha, a

variação das reservas internacionais do país. Nesse contexto,

a necessidade de financiamento do setor público relaciona-se

ao déficit público abaixo da linha.
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Julgue os itens seguintes, acerca dos agregados monetários e das

políticas fiscal, monetária e econômica.

72 No que tange à política monetária, a linha de pensamento dos

economistas denominados novos keynesianos indica que a não

neutralidade da moeda é uma consequência da rigidez dos

salários nominais e não dos salários reais.

73 O aumento na proporção de papel-moeda em poder do público

em relação aos depósitos à vista acarreta aumento no

multiplicador monetário.

74 De acordo com a curva de Phillips reconstruída, e dados os

preços esperados, é correto afirmar que baixo índice de

desemprego acarreta redução de salários; essa redução, por sua

vez, provoca redução de preços, comparativamente aos preços

do ano anterior. Essa cadeia de fatos constitui o mecanismo

denominado espiral de preços e salários, que, ao seu final,

diminui a inflação.

75 Se, em uma economia hipotética, o volume de papel-moeda em

circulação for igual a R$ 1 bilhão, 50% dos meios de

pagamentos forem depósitos à vista e os bancos mantiverem

25% de seus depósitos à vista em reservas, então, nessa

economia hipotética, o estoque de meios de pagamentos será

inferior a R$ 2 bilhões.

76 Se, no curto e médio prazos, uma redução do consumo — G —

do governo, mantendo-se a oferta de moeda — M — constante,

acarretar uma redução do produto — Y — e uma queda do

investimento — I —, então, no longo prazo, a redução de G

implicará aumento tanto de I quanto de Y.

77 Se a demanda real de moeda for dada pela expressão

M/P = 0,2 Y – 10r — em que r corresponde à taxa de juros e

Y, ao produto —, a curva IS for dada pela expressão Y = 30 ! r

e a renda real no pleno emprego for igual a 50, então, com o

nível de preços unitário, a oferta de moeda no pleno emprego

será igual a 9.

78 Quando se usa o modelo IS-LM para determinar o nível de

produto, pressupõe-se que as firmas possam produzir o que for

demandado sem alterar o nível de preços, o que é aceitável no

curto e médio prazos.

79 Ao se adotar uma postura monetária contracionista e uma

política fiscal expansionista, o governo pretende conter a

inflação e aumentar a arrecadação de impostos para promover

a distribuição equitativa da renda e a elevação do nível de

emprego.

Julgue os itens subsequentes, relativos a diversos aspectos de

macroeconomia.

80 Salvaguarda comercial é medida de defesa que consiste na

proteção da economia de determinado país devido à

constatação de grave ameaça ou dano iminente a algum setor

da economia. A grave ameaça pode ser interpretada por

bancarrota geral das empresas de um setor específico.

81 Em mercados não competitivos, a aplicação de tarifa com o

intuito de criar barreira à importação provoca o aumento da

produção doméstica e do bem-estar econômico por beneficiar

a indústria nacional.

82 Se, em determinado país, a demanda corresponder a 100 – 10p

e a oferta doméstica corresponder a 20 + 20p, então a demanda

por importações será igual a 80 – 30p, em que “p” representa

o nível de preços.

83 Se, para fazer face a uma prática de dumping, o governo

brasileiro elevar a alíquota do imposto de importação, essa

medida deverá ser informada à Organização Mundial do

Comércio (OMC), que instaurará um painel para verificar se

procede a alegação de dumping. Se o parecer da OMC for

favorável ao outro país, o governo brasileiro terá de retirar a

sobretaxa e compensar todas as perdas comerciais que o outro

país tiver em não vender suas mercadorias ao Brasil.

RASCUNHO
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Acerca do Estado como regulador e produtor das funções

econômicas governamentais e das necessidades públicas, julgue

os itens subsequentes.

84 Em uma economia de mercado, os consumidores decidem os

bens e serviços que devem ser produzidos.

85 Em uma economia de mercado, a promoção de equidade pelos

governos leva a perdas de eficiência da economia.

86 Mesmo na presença de externalidades, uma economia em

equilíbrio competitivo atingirá sua máxima eficiência.

87 Segundo o teorema de Coase, é possível ter soluções privadas

para as externalidades geradas em uma economia.

88 Por serem não excludentes e não rivais, os bens comuns em

geral devem ser explorados e ofertados livremente pelo

setor privado.

89 Do ponto de vista econômico, governos cobram impostos para

minimizarem as perdas com os “caronas” — que usufruem sem

pagar — nas ofertas de bens públicos.

90 Em uma economia centralmente planejada, a decisão sobre o

que produzir depende da distribuição da renda nessa economia.

Julgue os itens seguintes acerca das políticas econômicas de

um país.

91 O aumento da taxa de reservas compulsórias é exemplo de

política monetária expansionista.

92 A elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de

juros é um dos fatores que determinam a eficácia da política

fiscal sobre a renda da economia.

93 O efeito deslocamento (crowding-out) mostra o quanto a curva

LM desloca devido à alteração dos gastos na economia.

94 A armadilha da liquidez constitui-se em uma situação extrema

em que a política fiscal não terá efeito algum sobre a renda.

Julgue os itens seguintes acerca da contabilidade pública e da

sustentabilidade do endividamento público.

95 O problema de se ter a dívida pública muito elevada em

relação ao PIB são as consequências inflacionárias muito

perversas para a economia.

96 Déficit primário ou fiscal é a poupança que a esfera pública faz

no exercício para pagamento dos juros da dívida pública.

97 O déficit operacional é uma boa medida para mensurar as

necessidades reais de financiamento do setor público.

98 Com a monetização da dívida pública, o Banco Central do

Brasil expande a base monetária para financiar a dívida pública

do país.

Acerca dos processos de industrialização e urbanização brasileiros

e das políticas econômicas adotadas pelos últimos governos, julgue

os itens a seguir.

99 A estabilização da economia depois de 1994 não ajudou nas

decisões externas de investimento, pois o câmbio não favorecia

a entrada de capitais.

100 A âncora monetária foi um mecanismo utilizado no Brasil para

o controle da demanda agregada.

101 A âncora cambial foi utilizada no Plano Real para controlar os

preços internos e, portanto, controlar a inflação ancorando os

preços internos.

102 O governo Collor utilizou as mesmas estratégias de política de

comércio exterior até então adotadas, mantendo-se, por

exemplo, o processo de substituição de importações vigente até

aquele período.

Julgue os itens seguintes acerca dos planos de estabilização e

desenvolvimento a partir da segunda metade do século XX.

103 A vulnerabilidade da economia brasileira a choques externos

foi um dos fatores que contribuíram para a aceleração

inflacionária nos anos 80 do século passado.

104 Os Planos Bresser e Verão, no governo Sarney, não

conseguiram eliminar a lógica da moeda indexada e as

restrições externas.

105 Uma das medidas importantes do governo FHC foi reformar o

Estado, dando-lhe um papel promotor do desenvolvimento por

meio, principalmente, das empresas estatais.

106 No Plano de Metas (1961-1963), havia uma política deliberada

de combate à inflação que não se preocupava com a estrutura

industrial brasileira.

107 O Plano PAEG (1964-1967), considerado um plano de

estabilização econômica, fracassou enormemente nas reformas

institucionais.
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Acerca dos indicadores brasileiros contemporâneos de

desenvolvimento econômico e social e das desigualdades pessoais

e espaciais de renda e de riqueza, julgue os itens seguintes.

108 No cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) são

considerados indicadores culturais, de renda, de saúde, de

impacto ambiental e de educação.

109 Nas economias, o índice de Gini próximo de 1 indica má

distribuição da renda.

110 Normalmente, países em desenvolvimento possuem menores

índices de desigualdade.

111 O PIB per capita é um bom indicador de distribuição de renda,

principalmente para economias com fortes desigualdades

de renda.

Acerca da estrutura tributária brasileira, julgue os itens seguintes.

112 Uma consequência negativa para o governo, oriunda do

sucesso no combate à inflação, foi a perda da arrecadação do

imposto inflacionário devido ao efeito Tanzi.

113 No Brasil, o imposto sobre bens e serviços tende a ser

regressivo e o imposto sobre a renda, progressivo.

114 A competição tributária entre estados da Federação leva a

imposição de alíquotas de impostos abaixo do que seria ótimo

do ponto de vista tributário.

Julgue os itens seguintes a respeito do mercado de trabalho e da

previdência social.

115 O sistema de previdência pay as you go pressupõe que o

aposentado receberá somente aquilo que arrecadou para a

previdência durante a sua vida profissional ativa.

116 Os estudantes com idade acima de 10 anos fazem parte da

população economicamente ativa.

117 Se o indivíduo possui capacidade para trabalhar, ele faz parte

da população economicamente ativa.

118 Normalmente, as taxas de rotatividade de mão de obra crescem

em momentos de recuperação econômica e caem em momentos

de crise econômica.

Julgue os seguintes itens a respeito do câmbio, reservas e relações

comerciais e financeiras do Brasil com o resto do mundo.

119 Um bom mecanismo para o combate à inflação é utilizar o

regime de câmbio fixo. Nesse caso, o país não precisa se

preocupar com o seu balanço de pagamento nem com as suas

reservas internacionais.

120 Normalmente, nas economias abertas, déficit orçamentário leva

a déficits gêmeos.
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PROVA DISCURSIVA

• Faça o que se pede a seguir, usando 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 serão avaliados fragmentos de

texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas 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.

Dilma sanciona comissão da verdade e lei de acesso à informação

A presidenta Dilma Rousseff sancionou, em 18 de novembro, a lei que permite aos cidadãos ter

acesso a informações públicas e a lei que cria a Comissão da Verdade. Em cerimônia no Palácio do Planalto,

Dilma destacou que essas duas leis "representam um grande avanço nacional e um passo decisivo na

consolidação da democracia brasileira". "A informação torna-se aberta em todas as suas instâncias. O poder

público torna-se mais transparente", completou a presidenta.

Internet: <www.estadao.com.br> (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema.

ACESSO À INFORMAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO

Ao elaborar seu texto, comente, necessariamente, sobre os seguintes aspectos:

< origens e objetivo da Comissão da Verdade;

< objetivo da Lei de Acesso à Informação.
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