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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens a seguir, relativos a custo de oportunidade
e fronteiras de possibilidades de produção.

51 A curva de possibilidades de produção é um modelo simples
para analisar a eficiência da utilização dos fatores de produção
e para expressar os desejos da sociedade em consumir bens
alternativos.

52 O custo de oportunidade será o mesmo para qualquer pessoa
que opte por participar do programa de trainee de uma grande
empresa em vez de trabalhar em uma empresa de menor porte
que ofereça melhor remuneração.

53 Ao instituir política de reajuste do salário mínimo com ganhos
reais, o governo brasileiro fixa, para alguns municípios,
remunerações acima do equilíbrio do mercado, o que leva a
economia nesses locais para um ponto situado abaixo da curva
de possibilidade de produção.

54 Situação hipotética: O estado de Goiás tem capacidade
de produzir 6 milhões de toneladas de milho e 8 milhões de
toneladas de soja ou uma combinação desses dois produtos,
enquanto o estado de Mato Grosso pode produzir 11 milhões
de toneladas de milho e 22 milhões de toneladas de soja ou
uma combinação desses dois produtos. Assertiva: Nessa
situação, caso haja maior demanda de milho, os custos de
oportunidade para produzir o milho, em relação à soja,
são maiores em Goiás do que em Mato Grosso.

Julgue os itens subsequentes, relativos à curva de demanda.

55 A descoberta dos benefícios do consumo de sal rosa do
Himalaia — em relação ao consumo do sal comum — para
a saúde vascular desloca a curva de demanda por esse tipo
de sal para baixo e para a esquerda.

56 Sabendo-se que a velocidade média da Internet no Brasil
aumentou nos últimos anos e que isso propiciou o crescimento
do consumo de serviços complementares como streaming de
filme e smart TVs, é correto afirmar que a curva da demanda
por consumo de banda larga desloca-se para baixo e para
a esquerda.

57 A curva de demanda é deslocada quando há variação da renda,
variação no preço dos bens e variação do preço dos insumos.

Considerando que a curva de demanda de determinado bem é dada

pela equação , em que P corresponde ao preço do

produto e Q à quantidade demandada, julgue os itens que se
seguem.

58 Se o preço do bem aumentar de R$ 3 para R$ 3,30, a demanda
será inelástica com relação ao preço.

59 Em curvas de demandas lineares, a elasticidade assumirá
valores elevados para quantidades pequenas e valores
reduzidos para quantidades grandes.

60 Se para P > 5 a elasticidade-preço da demanda é elástica,
então, a partir desse intervalo, um aumento no preço acarretará
redução da receita total.

61 Para um preço igual a 2, a elasticidade-preço pontual da
demanda é igual a 1.

Em um mercado em concorrência perfeita,

62 o preço é independente da quantidade de bens produzida por
uma empresa e a receita total é linear.

63 a firma maximiza seus lucros quando seu preço é igual ao custo
médio de produção.

Acerca de macroeconomia, julgue os itens subsequentes.

64 Considerando-se a perspectiva da renda, o produto interno
bruto a preços de mercado pode ser decomposto em renda
pessoal disponível, renda bruta disponível das empresas, renda
líquida do governo e renda líquida enviada ao exterior.

65 No sistema de contas nacionais, a conta de uso da renda
descreve como os setores institucionais aplicam a renda
disponível em consumo e poupança.

66 O conceito de dívida bruta do governo geral abrange o total de
débitos do governo federal e os débitos de responsabilidade
das empresas estatais da esfera federal.

67 A conta financeira do balanço de pagamento corresponde
à soma dos valores líquidos dos investimentos diretos, dos
investimentos em carteira, dos derivativos e das rendas obtidas
com lucros, juros e dividendos.

68 Produto agregado consiste na soma de todos os bens e serviços
finais produzidos na economia durante determinado período de
tempo.

69 As famílias destinam ao consumo e à poupança a renda
disponível, e não a renda total, ainda que o governo não
participe da economia.
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Com relação aos agregados econômicos, ao papel do governo na

economia e à teoria keynesiana, julgue os próximos itens.

70 Considere uma economia com consumo C = 18 + 0,5 Yd,

em que Yd seja a renda disponível, o investimento seja igual

a R$ 12, os gastos autônomos do governo sejam de R$ 8 e os

tributos cobrados, iguais a R$ 5. Se ocorrer, nessa economia,

um aumento de R$ 6 nos gastos do governo, o efeito

do multiplicador keynesiano será um aumento, na renda

de equilíbrio, igual a cinco vezes o aumento nos gastos

do governo.

71 A política econômica pode influenciar a taxa de progresso

tecnológico para gerar um crescimento prolongado da renda

por trabalhador, por intermédio da criação de um sistema de

patentes ou de agências governamentais que subsidiem

pesquisas.

A respeito de agregados monetários e do modelo IS–LM, julgue

os itens a seguir.

72 A curva LM corresponde à representação do equilíbrio no

mercado monetário, situação em que a demanda por moeda (L)

se iguala à oferta de moeda (M).

73 Com a reforma dos meios de pagamento na metodologia de

cálculo dos agregados monetários em 2001, o conceito de M2

passou a corresponder ao total de M1 mais os depósitos em

poupança e os títulos emitidos por instituições depositárias. 

A propósito do mercado de trabalho e do comércio exterior, julgue

os itens seguintes.

74 O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),

responsável por promover o crescimento da América Latina

e do Caribe, é uma agência especializada da Organização

das Nações Unidas.

75 Para se calcular a taxa de desemprego, é necessário precisar

o quantitativo de desempregados no país, que é obtido pela

diferença do número de pessoas empregadas pela população

em idade ativa (PIA). 

76 As cinco fases da integração econômica são, respectivamente,

zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum,

união econômica e integração econômica.

Os motoristas de carros particulares que circulam na

cidade de São Paulo têm de respeitar um rodízio. Eles são proibidos

de circular pelo centro expandido, em certos horários, de acordo

com os finais de suas placas. Alguns motoristas, como os

portadores de deficiência, não são obrigados a obedecer ao rodízio,

mas precisam preencher um formulário para conseguir a permissão

da prefeitura.

Internet: < http://noticias.r7.com > (com adaptações).

Acerca das funções econômicas governamentais relacionadas

à política pública abordada no texto, julgue os itens subsequentes.

77 A atuação governamental de que trata o texto se insere no

âmbito da função econômica alocativa, pois a possibilidade de

ônus para quem desrespeita as normas do rodízio influencia na

decisão das pessoas de usar ou não o transporte privado em vez

do público.

78 O rodízio imposto pela prefeitura visa prioritariamente lidar

com a falha de mercado caracterizada pela ocupação

desordenada de bens públicos.

Com relação às funções do Estado como regulador da atividade

econômica e produtor de bens e serviços, julgue os seguintes itens.

79 A teoria da captura critica a utilização da regulação como

forma de intervenção governamental, na medida em que

a regulação seria originária de demandas do regulado ou seria

utilizada de acordo com os interesses do setor que se pretende

regular.

80 A atuação do Estado como produtor de bens e serviços

essenciais se justifica quando esses oferecem, estrutural ou

conjunturalmente, baixo retorno em relação ao capital

investido.

A respeito das políticas fiscal, monetária e cambial, julgue os itens

que se seguem.

81 A realização de depósitos pelas instituições financeiras

no Banco Central do Brasil consiste em política monetária

contracionista.

82 Ao intervir no mercado de câmbio comprando divisas, o Banco

Central do Brasil favorece a indústria importadora, já que

o valor dos produtos importados é reduzido quando convertido

em reais.

83 Caracteriza-se como política fiscal expansionista a permissão

do Banco Central do Brasil para que as instituições financeiras

cumpram suas exigibilidades de encaixe obrigatório dos

depósitos de poupança por meio da concessão de operações

de financiamento habitacional no Sistema Financeiro da

Habitação.
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discriminação
2013 2015

R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB

I receita total 1.178.983 22,2% 1.247.789 21,0%

II transferência a estados e municípios 183.395 3,4% 204.684 3,4%

III receita líquida (I!II) 995.588 18,8% 1.043.105 17,6%

IV despesas 918.595 17,3% 1.158.700 19,5%

V fundo soberano do Brasil 0 0,0% 855 0,0%

VI primário governo central 76.993 1,5% !114.741 !1,9%

VII ajuste metodológico 11/ 858 0,0% 3.888 0,0%

VIII discrepância estatística !2.561 0,0% !5.803 !0,1%

IX resultado primário do governo central (VI + VII + VIII) 12/ 75.290 1,5% !116.656 !2,0%

X juros nominais 12/ !185.845 !3,5% !397.240 !6,7%

XI resultado nominal do governo central (IX + X) 12/ !110.555 !2,0% !513.896 !8,7%

Com base nos resultados primários do governo central nos anos de 2013 e 2015, conforme apresentado nessa tabela, cujos dados foram
obtidos pelo Tesouro Nacional, julgue os itens a seguir, referentes a conceitos de contabilidade fiscal.

84 A piora do resultado primário do governo central em 2015 justifica-se, parcialmente, pelo aumento de despesas com os juros da dívida
pública, devido à política monetária restritiva adotada nesse período.

85 O resultado nominal negativo em 8,7% do PIB foi apurado pelo Tesouro Nacional a partir da metodologia de apuração conhecida
como “acima da linha”.

No que se refere à sustentabilidade do endividamento público
e ao financiamento do déficit público a partir da década de 80
do século XX, julgue os itens subsequentes.

86 A extinção da conta movimento, em meados da década de 80 do
século passado, impediu o governo federal de continuar
financiando seus déficits por meio da utilização de recursos
repassados pelo Banco Central do Brasil ao Banco do Brasil.

87 Uma situação de insustentabilidade do endividamento público
pode ser instaurada caso o mercado considere insuficientes os
superávits primários obtidos pelo governo para estabilizar
a relação entre a dívida pública e o PIB.

Acerca das relações entre o crescimento econômico e a inflação,
julgue o seguinte item.

88 Em uma economia com perfeita flexibilidade de preços e agentes
econômicos dotados de expectativas racionais, a adoção de
política monetária expansionista possibilita a ampliação da
atividade econômica a longo prazo, sem impacto inflacionário.

Com referência aos planos econômicos adotados pelo Brasil após
1950 e às diversas estratégias de estabilização adotadas na economia
brasileira, julgue os itens a seguir.

89 A crise econômica da década de 80 do século passado foi
caracterizada pela redução da arrecadação tributária e pelo
alongamento dos prazos de financiamento da dívida externa.

90 A melhora das exportações brasileiras após 1983 resultou das
vantagens dos termos de troca, decorrentes do aumento do preço
do petróleo e da redução dos preços das commodities no
mercado internacional.

91 As medidas de combate à inflação adotadas no Plano de Ação
Econômica do Governo (PAEG) foram típicas políticas de
choque de oferta, em virtude da elevação inflacionária
evidenciadas nos períodos anteriores.

92 O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico
(II PND) adotou incentivos para o desenvolvimento da indústria
de bens de consumo duráveis como forma de superar o problema
do estrangulamento externo da economia.

93 A crise da economia do início da década de 80 do século
passado foi caracterizada pelo aumento da dívida externa.

94 O começo da Nova República, em 1985, foi caracterizado pelo
anúncio de medidas de austeridades fiscal e monetária.
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Em relação ao perfil demográfico brasileiro e à evolução das contas

previdenciárias, julgue os itens que se seguem.

95 A redução da taxa de fecundidade no Brasil e o aumento da

expectativa de vida da população brasileira evidencia

perspectiva positiva para o saldo das contas da previdência

social no longo prazo.

96 O decréscimo no índice de Gini da economia brasileira, no

período de 1990 a 2013, significa que a concentração da renda

diminuiu no Brasil no mesmo período.

97 Ainda que a expectativa de vida do brasileiro seja

significativamente inferior à expectativa de vida de alguns países

europeus, elevar a idade mínima de aposentadoria no Brasil não

reduziria as assimetrias existentes entre os modelos de

aposentadoria brasileiro e europeu.

98 A previdência social brasileira oferece menos benefícios do que

planos de previdência existentes no mercado privado. 

Considerando a estrutura orçamentária e a evolução da dívida pública

brasileira, julgue os itens subsequentes.

99 O déficit da previdência oficial faz parte do cálculo do superávit

primário.

100 Indicador essencial para se avaliar a trajetória da dívida pública,

o resultado primário do Governo Central é apurado pelo

regime de caixa.

A respeito do orçamento público, instrumento de gestão de maior

relevância da administração pública, julgue os itens a seguir.

101 O princípio da universalidade do orçamento, consagrado nas

constituições brasileiras, estabelece que o montante da despesa

autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior

ao total de receitas estimadas para o mesmo período.

102 A técnica orçamentária na qual a estrutura do orçamento dá

ênfase aos aspectos contábeis de gestão é a do orçamento

tradicional.

103 O processo orçamentário envolve a fase de elaboração das leis

orçamentárias e a fase de execução orçamentária.

104 A lei orçamentária anual, entre outros aspectos, exprime,

em termos financeiros, a alocação dos recursos públicos para

determinado exercício.

105 O ciclo orçamentário é constituído de uma sequência de quatro

fases, ou etapas, que devem ser cumpridas como parte do

processo orçamentário: elaboração, aprovação, execução

e acompanhamento.

O orçamento público constitui um poderoso instrumento de controle

dos recursos financeiros gerados pela sociedade. A respeito desse

tema, julgue os itens que se seguem, com base na doutrina e nas

disposições legais sobre orçamento e finanças públicas.

106 No âmbito do estado do Pará, a Secretaria de Estado de Fazenda

é o órgão central do sistema de orçamento e planejamento

estadual.

107 A Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Poder Executivo

a competência para a elaboração da proposta orçamentária e ao

Poder Legislativo a competência para a sua aprovação.

O Poder Executivo, ao elaborar o orçamento geral do

estado do Pará (OGE/PA) para o exercício de 2016, propôs:

C dotação orçamentária, consignada na LOA, no valor de

R$ 500 milhões para custear a construção da chamada

ferrovia da soja, para ligar os estados do Pará e Mato

Grosso;

C instituição do programa paraense de incentivo ao

primeiro emprego, um programa assistencial continuado

de incentivo ao primeiro emprego para jovens com idade

entre 18 e 20 anos, ao custo de R$ 500 por jovem.

Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens,

relativos a orçamento público.

108 Caso necessite alterar o planejamento inicial para a

construção da ferrovia durante o exercício de 2016, por meio

da adição ou supressão da dotação orçamentária de

R$ 500 milhões inicialmente consignada na LOA, o governo

deverá encaminhar projeto de lei de créditos adicionais à

assembleia legislativa.

109 O programa de incentivo ao primeiro emprego poderá ser

incluído no OGE/PA, mesmo que não conste do PPA

estadual. 
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Na execução de seu orçamento do exercício 2015,

determinado município paraense realizou as seguintes operações:

C no mês de agosto de 2015, foi aberto um crédito adicional,

para a utilização de recursos por excesso de arrecadação, no

valor de R$ 70 mil, destinado à aquisição de terreno para a

construção de um ginásio de esportes, para o qual não havia

dotação orçamentária específica;

C no mês de setembro de 2015, foi aberto outro crédito

adicional, no valor de R$ 100 mil, destinado a reforço de

dotação orçamentária já existente, relativa à construção de

um hospital municipal, também para a utilização de recursos

por excesso de arrecadação.

A previsão da receita, as receitas arrecadadas e as despesas

empenhadas no exercício de 2015 são as mostradas no quadro a

seguir.

receitas arrecadadas em 2015 R$ 700 mil

despesas empenhadas em 2015 R$ 500 mil

previsão da receita para 2015 R$ 500 mil

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens

subsecutivos.

110 Depreende-se das informações apresentadas que o excesso de

arrecadação foi de R$ 170 mil.

111 O crédito adicional relativo à aquisição do terreno para

a construção do ginásio de esportes, nos termos da legislação

vigente, classifica-se na modalidade de crédito extraordinário.

112 Nos termos da legislação vigente, o crédito adicional relativo à

construção do hospital municipal classifica-se na modalidade de

crédito suplementar.

A respeito do processo de orçamentação, julgue os itens

subsequentes.

113 A programação qualitativa do orçamento público é a

organização do gasto público por meio da identificação dos

programas com a classificação funcional e econômica da

despesa.

114 As despesas decorrentes de sentença judicial são classificadas

como operações especiais, por não gerarem produtos.

115 Restos a pagar são despesas empenhadas e não pagas no

exercício. Seu impacto orçamentário ocorre no exercício

corrente e o financeiro, no exercício posterior.

A respeito do controle, do acompanhamento da execução

orçamentária e da avaliação do planejamento governamental, julgue

os seguintes itens.

116 No âmbito federal, o titular do controle externo é o Tribunal de

Contas da União; no âmbito estadual, é o tribunal de contas do

estado.

117 Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Pará coordenar o

processo de avaliação anual dos programas do Poder Executivo

estadual.

118 A fase final do processo orçamentário é a prestação de contas.

Nessa fase são elaborados balanços, demonstrativos contábeis e

compilados vários indicadores. De acordo com a legislação

pertinente, há dois tipos de controle: o das receitas e o das

despesas.

A respeito da descentralização orçamentária e financeira, julgue

os itens a seguir.

119 A descentralização de créditos interna é denominada provisão

e a externa, cota. Ambas caracterizam-se pela cessão de

crédito orçamentário entre unidades orçamentárias ou

unidades gestoras.

120 A movimentação de recursos financeiros entre as diversas

unidades orçamentárias e administrativas compreende cota,

repasse e despesa.
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