


INSTRUÇÕES
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de
Respostas.

1. Caderno de Questões
• Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:

PORTUGUÊS – Questões de 001 a 020
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Questões de 021 a 035
INFORMÁTICA BÁSICA – Questões de 036 a 050
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – Questões de 051 a 100

• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente
comunicada ao fiscal de sala.

• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão, de proposição simples.
Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de
Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

2. Folha de Respostas
• Essa Folha de Respostas é pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e

assine-o com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não ultrapasse o espaço
reservado para esse fim.

• NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE
RESPOSTAS.

• A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço
correspondente com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não
ultrapasse o espaço reservado para esse fim.  Exemplo:

• O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de
Respostas é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.   

ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.

LEMBRE-SE:
¾ A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto.

¾ A resposta errada vale  í���menos um), isto é, você não ganha
o ponto e ainda tem descontado o ponto que ganhou em outra
questão.

¾ A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada
valem 0 (zero). Você não  ganha nem  perde nada.
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PROVA DE PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 001 a 020, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  í�� �menos um); a ausência de
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

QUESTÕES de 001 a 012

Morte e Vida Nordestina: a que será que se destina?

I – Desigualdade social: alguns dados

05 –

           Recentemente o IBGE  apresentou  dados  sobre  a  realidade
social brasileira. Esses dados revelam, em números, a desigualdade
social no país. Com os resultados da Pesquisa Nacional de Amostra
por Domicílios (PNAD), de 1998, o presidente desse Instituto, Sérgio
Besserman, disse: “Os indicadores de um modo geral melhoraram, o
que não quer dizer que a desigualdade diminuiu”.

10 –

           Como entender esse aparente paradoxo? Para tanto, é
necessário termos cuidado com a análise dos números. É conhecido o
possível equívoco no uso das médias: com uma mão no fogo e outra
mão no gelo, você corre o risco de perder as duas mãos, mas, na
média, você estará morno.

15 –

           De início, conheçamos o grau dessa desigualdade referida pelo
dirigente da Fundação IBGE. Em 1991, a renda média dos 10% mais
ricos era de cerca de 30 vezes a dos 40% mais pobres. Em outros
países com grau de desenvolvimento comparável ao nosso, a
diferença é de apenas 10 vezes. No Brasil Real, os ricos têm 50 vezes
a renda dos pobres.

II – As doenças e as mortes severinas
20 –                                                                      Somos muitos Severinos

                                                                    Iguais em tudo na vida,
                                                                    morremos de morte igual
                                                                    mesma morte severina:
                                                                    que é a morte de que se morre

25 –                                                                    de velhice antes dos trinta,
                                                                   de emboscada antes dos vinte,
                                                                   de fome um pouco por dia. 1

30 –

           Uma das mortes severinas, referida acima pelo poeta
pernambucano João Cabral de Melo Neto, é aquela de que se morre
um pouco por dia.  Conforme os dados estimados  no Mapa da  Fome

_________________________________
1 João Cabral de Melo Neto. “Morte e Vida Severina”.  In: Poesias Completas. 3ª ed.
  Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1979.
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do Brasil, de 1990, a magnitude dos famélicos no país era de quase
32 milhões, sendo que a maioria estava (e ainda está) no Nordeste.

35 –

           Além das inúmeras doenças da miséria, tem também outras
causas de mortes morridas. São mortes que atingem o rico na velhice,
mas pegam o severino antes dos trinta, como descobriu esse outro
Cabral, o poeta.

40 –

           Além dessas mortes morridas, tem também a morte matada,
outra morte severina, que virou epidemia. As mortes violentas são
causadas principalmente por homicídio. Essas causas externas, 1º
lugar na faixa etária de 15 a 39 anos, elevaram tanto a mortalidade,
que chegou a diminuir em 3 anos a expectativa de vida no sexo
masculino.

45 –

           Em relação à esperança de vida, constata-se que nascidos em
famílias de classe média do país têm uma esperança de vida ao
nascer de mais de 70 anos, enquanto os filhos de sertanejos têm
menos de 55. Uma diferença de mais de quinze anos.

III – Cidadania inconclusa
                                                                      - Severino retirante,
                                                                      muita diferença faz

50 –                                                                       entre lutar com as mãos
                                                                      e abandoná-las para trás. 1

55 –

           Ao tirar as mãos de trás para lutar, muita diferença faz, como
diz o nosso Cabral, poeta. Temos de conhecer de frente os limites e
os desafios à construção de uma cidadania plena para o Brasil. E em
particular para o Nordeste. Se os brasileiros não são socialmente
iguais, os trabalhadores nordestinos têm sido os menos iguais. Isto é
sina nordestina? A que será que se destina?

(JACOBINA, Ronaldo R. Revista Baiana de Saúde Pública. Salvador: Secretaria
de Saúde do Estado da Bahia. v.24, n.1/2, p. 57-66, 2000 – adaptado.)

Questão 001

Neste texto predominam fatos ,  mas  o  segundo parágrafo (".8-12) e o último parágrafo
(".52-7) apresentam sobretudo opiniões do autor.

Questão 002

No trecho “É conhecido... morno.” (".9-12), o autor alerta, com ironia, para a leitura superficial
de resultados estatísticos.

Questão 003

Para o sentido global do texto, a expressão “mortes severinas” (".19) configura uma
hiperonímia.
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Questão 004

Nas expressões “esse outro Cabral, o poeta” (".35-6) e “o nosso Cabral, poeta” (".53), há
simultaneamente identificação e distinção entre João Cabral de Melo Neto e Pedro Álvares
Cabral.

Questão 005

O trecho “Uma diferença de mais de quinze anos.” (".46) apresenta uma reiteração em
relação aos dados expostos na oração anterior.

Questão 006

“...elevaram... masculino.” (".40-2).  Uma alternativa de redação para esse trecho, sem
alteração de sentido, é: ...elevaram tanto a mortalidade, que chegou, em 3 anos, a diminuir a
expectativa de vida no sexo masculino.

Questão 007

“paradoxo” (".8) é sinônimo de “equívoco” (".10).

Questão 008

“Real” (".17) está grafado com inicial maiúscula porque designa determinado período da
história brasileira.

Questão 009

A letra  (grafema) x representa o mesmo som nas palavras “paradoxo” (".8) e “externas”
(".39).

Questão 010

“têm” (".17) e “tem” (".33) estão grafados diferentemente, porque o primeiro concorda com o
elemento “os ricos”, e o segundo com o elemento “miséria”.

Questão 011

A forma verbal “tem” das linhas 33 e 37 poderia ser substituída, respectivamente, por existe  e
há, ficando a construção rigorosamente de acordo com a norma gramatical.

Questão 012

A expressão “os limites e os desafios à construção de uma cidadania plena para o Brasil.”
(".53-4) tem como núcleos elementos sintaticamente coordenados que complementam o
verbo “conhecer” (".53).
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QUESTÕES de 013 a 016

Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual
deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os
direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados
unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício
previstos em lei.

(Lei nº 8.112, de 11.12.1990 (Regime Jurídico Único), título II, cap. I, seção
IV.)

Questão 013

Segundo o texto, a pessoa é considerada servidor público após a assinatura do termo de
posse pela autoridade competente.

Questão 014

Poderá haver atos oficiais, desde que previamente estabelecidos em lei, que alterem os
encargos constantes no termo de posse.

Questão 015

A expressão cujo conteúdo deverá explicitar pode substituir, sem alteração de sentido, o
trecho “no qual deverão constar” (".1-2).

Questão 016

“ressalvados” (".4) quer dizer excetuados.

QUESTÕES de 017 a 020

05 –

      Havia um sujeito que, certo dia, disse que não trabalhava mais, e
fim de conversa, preferia morrer de fome. A vizinhança, condoída,
passou a levar comida para ele. Mas, sabe como é, aquilo também já
era demais. Então, resolveram fazer o enterro do sujeito. Ele num tinha
dito que preferia morrer?
      Na rua principal, um caboclo bão da cidade vizinha quer saber
quem tinha morrido. Quando contam o causo, ele fica condoído:
      – Mas não façam isso com o pobre diabo, sô! Olha aqui, eu ofereço
uma saca de feijão para matar a fome dele, uai.

10 –       O sujeito abre uma fresta do caixão e grita lá de dentro:
      – Cum casca ou sem casca?
      – Cum casca, diz o cidadão.
      E o sujeito, fechando o caixão:
      – Intão segue o enterro.

(In: ILARI , Rodolfo. Introdução à Semântica: brincando com a gramática. São
Paulo: Contexto, 2001, p. 62 – adaptado.)
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Questão 017

O uso de expressões como “fim de conversa” (".2), “bão” (".6), “sô!” (".8) e “uai” (".9)
demonstra que esse texto é uma reprodução literal da modalidade falada e informal da língua
portuguesa do Brasil.

Questão 018

“Então” (".4) e “Intão” (".14) podem ser lidos como introdutores de noção de conseqüência.

Questão 019

“Mas” (".8) estabelece uma oposição de idéias com o que foi expresso na frase
imediatamente anterior.

Questão 020

“ – Intão segue o enterro.” (".14).  Com essas palavras, o “sujeito” pediu que o cidadão
acompanhasse o cortejo fúnebre, na esperança de que, até o cemitério, esse cidadão
pudesse descascar o feijão oferecido.
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 021 a 035, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  í�� �menos um); a ausência de
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 021

Ao checar número de relatórios e concluir que os resultados foram inferiores aos do mês
anterior, os chefes de departamentos se reúnem para chamar a atenção dos responsáveis,
sendo esse um esforço que conduz à qualidade dos serviços prestados.

Questão 022

Para a existência do Estado, fazem-se necessários três elementos: o delineamento de um
território, um povo e um governo soberano.

Questão 023

A Universidade Federal da Bahia é uma autarquia e, portanto, foi criada com personalidade
jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios e com autonomia administrativa,
mas não financeira.

Questão 024

A Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 165, estabelece que o Plano Plurianual
especificará, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração
Pública Federal.

Questão 025

Na mobilização para o combate à corrupção nos organismos públicos, é suficiente fortalecer
os esforços de cooperação a fim de aplicar sanções a profissionais corruptos, sejam eles
ligados a figuras importantes no governo ou não.

Questão 026

A falta de ética na prestação dos serviços públicos deixou de ser apenas um problema
moral, para ser uma ameaça à ordem econômica, à organização administrativa e, no limite,
ao próprio Estado de Direito.

Questão 027

O Distrito Federal, que é administrado por um governador eleito e, portanto, com
organização de Estado, possui, no entanto, a sua parte legislativa composta de atribuições
reservadas aos Estados e Municípios.
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Questão 028

O Controle Externo dos órgãos federais é de responsabilidade do Tribunal de Contas da
União.

Questão 029

O Sistema de Controle Interno não se envolve com o acompanhamento físico e financeiro
de projetos nem de atividades.

Questão 030

As instituições de personalidade jurídica de direito privado também têm que prestar contas
aos órgãos ou às entidades repassadores de auxílios, de subvenções, de contribuições ou
de outras formas de transferência de valores.

Questão 031

O acesso às informações públicas permite maior transparência no tocante ao funcionamento
das instituições, mas não produz impacto algum ao exercício dos direitos políticos dos
cidadãos.

Questão 032

O objetivo da licitação é a garantia da observância do princípio constitucional da isonomia e
a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Questão 033

A nomeação do Magnífico Reitor da Universidade Federal da Bahia é feita pelo Governador
da Bahia, por ser um cargo de confiança do governo estadual.

Questão 034

O Cargo em Comissão, pelo Regime Jurídico Único - RJU, é o que admite provimento em
caráter permanente.

Questão 035

As funções permanentes da Administração devem ser desempenhadas pelos titulares de
cargo, e as transitórias, por servidores designados, admitidos ou contratados precariamente.
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA

INSTRUÇÃO:

Para cada questão,  de 036 a 050,  marque na coluna correspondente  da  Folha de Respostas:
 V, se a proposição é verdadeira;
 F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  -1 (menos um); a ausência de marcação
e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 036

Um sistema operacional é considerado um hardware, que, por meio de programas amigáveis,
ajuda o usuário a trabalhar com o computador.

Questão 037

O software está ligado diretamente ao hardware; ou seja, software é um programa específico
para um determinado tipo de hardware.

Questão 038

O teclado auxilia o usuário a passar dados/informações que serão interpretados pelo sistema
operacional. Dessa forma, ao contrário do mouse, ele é considerado um dispositivo de saída
de dados.

Questão 039

Na compra de um novo computador, uma empresa tem como opções dois modelos, diferentes
apenas na quantidade de memória RAM. A primeira opção possui 64.000 kbytes, e a segunda
128 Mbytes. A empresa deve comprar a primeira opção, pois apresenta uma quantidade de
memória bem superior à da segunda.

ATENÇÃO

  Em toda a prova, quando se afirma “clicar”, entenda-se que é

acionar uma vez o botão esquerdo do mouse, a não ser

que seja expressamente dito o contrário.
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QUESTÕES de 040 a 042

A figura abaixo apresenta uma página no Word 2000.

Questão 040

O ícone  indica a criação de marcadores no texto, que são pontos no texto que servem
para lembrar ao digitador os locais onde existem erros de ortografia a serem corrigidos.

Questão 041

A opção    na barra de ferramentas indica o valor do zoom aplicado ao texto, ou seja,
a visualização do texto na tela corresponde a 75% do tamanho dos caracteres e dos espaços
em branco.

Questão 042

Desejando-se salvar no formato RTF o arquivo "MAN2000.DOC”, que está sendo digitado no
momento, deve-se proceder da seguinte forma:

• clicar no item “Arquivo” do menu;
• clicar na opção “Salvar como...”;
• digitar o nome do arquivo: MAN2000.rtf ;
• selecionar a opção “Salvar como tipo”, para “rtf”;
• clicar no botão “Salvar”.



UFBA – 2004  – Técnico-Administrativo  –  INFORMÁTICA BÁSICA -10

QUESTÕES de 043 a 045

A figura abaixo ilustra uma janela do Internet Explorer, em sessão de uso em um
determinado computador.

Questão 043

Ao se clicar no botão , o Internet Explorer irá abrir a última página visitada.

Questão 044

Ao se clicar no botão , será aberta uma janela que permitirá a configuração de parâmetros
para a impressão do conteúdo da página mostrada. Nessa janela, após os ajustes
necessários, é possível acionar o modo de impressão do conteúdo desejado.

Questão 045

O Internet Explorer permite que se construa uma lista com os endereços mais visitados
(“Favoritos”). Acionando-se o botão , essa lista será apresentada.

Questão 046

Um e-mail recebido com um arquivo programa.exe anexado, mesmo enviado por um
desconhecido, pode ser aberto tranqüilamente, com a certeza de que nenhum dano poderá
ser provocado ao sistema operacional ou aos arquivos do usuário.

Questão 047

Arrastando-se um arquivo para a lixeira, ele ficará inacessível, não podendo ser mais
recuperado.
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Questão 048

Formatar um disquete é uma das maneiras de apagar o conteúdo completo e verificar se ele
está livre de defeitos.

Questão 049

Para retirar um determinado arquivo de uma pasta denominada Poseidon e transferi-lo para
outra pasta denominada j2ee, é necessário cumprir todos estes passos:

• selecionar o arquivo desejado na pasta Poseidon;
• clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo selecionado;
• clicar na opção “Copiar” do menu apresentado;
• clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta j2ee;
• clicar na opção “Colar” do menu apresentado.

Questão 050

Considere-se que determinado computador possui o software Winzip com uma instalação
padrão. Para descompactar um arquivo Zip, devem-se executar todas estas ações:

• clicar duas vezes sobre o arquivo desejado;
• efetuar os procedimentos necessários para abrir o Winzip, se for o caso;
• selecionar a opção “Extract”;
• escolher o local onde o arquivo será descompactado;
• executar a descompactação.
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PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

ECONOMISTA

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 051 a 100, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:
 V, se a proposição é verdadeira;
 F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  í�� �menos um); a ausência de
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 051

As funções de demanda e de oferta de um determinado bem dependem, fundamentalmente
dos respectivos interceptos.

Questão 052

O bem A, cujo preço se encontrava fixado em R$10,00, sofreu um aumento de 10%. Em
decorrência disso, as quantidades ofertadas passaram de 50 para 53 unidades. Trata-se,
portanto, de um bem elástico quanto à oferta.

Questão 053

Considere x e w como, respectivamente, as quantidades compradas e vendidas no
mercado. Quando p1x1 + p2x2 > p1w1 + p2w2, pode-se então dizer que se trata de uma
situação em que existe um comprador líquido dos bens x1 e x2.

QUESTÕES de 054 a 057

A partir da restrição orçamentária intertemporal, pode-se identificar o comportamento
de um agente econômico que consome o equivalente ao seu orçamento do momento.
Nesse caso, tem-se que C0 = p0x0 = R0 e C1 = p1x1 = R1, em que C, p, x e R representam,
respectivamente, o consumo, o preço, o bem e a renda. Uma descrição gráfica dessa
situação pode ser vista como segue:

           
Com base nesses dados, pode-se afirmar:

Questão 054

Todos os pontos entre X1 e X0 são acessíveis a esse agente, desde que ele possa utilizar o
mercado financeiro.
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Questão 055

Caso esse agente se posicione à direita de E, significa que ele é um tomador de
empréstimo.

Questão 056

Para que esse agente seja um emprestador, é preciso que C0 < R0.

Questão 057

Quando raciocinam em um ambiente de risco, os agentes econômicos consideram as
probabilidades de acontecimento dos eventos e, por isso, alcançam as mais elevadas
utilidades.

QUESTÕES de 058 a 060

Considere uma situação econômica tal como  a descrita nos gráficos abaixo, em que
x1 e x2 são os bens 1 e 2, enquanto r representa a renda.

                                   

Diante dos dados apresentados, é correto afirmar:

Questão 058

A reta ab representa a trajetória de expansão da renda.

Questão 059

Ao passar de b para a, houve aumento do grau de satisfação do agente econômico.

Questão 060

O segundo gráfico mostra uma curva de oferta do bem x1.
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QUESTÕES 061 e 062

O ajustamento do fator trabalho é mais fácil que o do capital, por isso mesmo pode-
se considerar, a curto prazo, o trabalho como variável e o capital como fixo. Dessa forma,
uma boa representação de uma função de produção é dada por Q = f(Ko, L), em que Ko

representa o capital fixo e L, o fator trabalho.

Com base nessas informações, pode-se afirmar:

Questão 061

A produtividade marginal do trabalho é dada por dQ/dL = d f(Ko, L) / dL.

Questão 062

O produto médio do capital é dado por Q/K = f(Ko, L)/L.

QUESTÕES de 063 a 065

Leve  em consideração a tabela abaixo, na qual se pode visualizar as quantidades de
capital e trabalho, além das produtividades média e marginal do trabalho.

Quantidade de
trabalho

(L)

Quantidade
de capital

(K)

Produto Total

(Q)

Produtividade
Média
(Q/L)

Produtividade
Marginal
(dQ/dL)

0 500 0   0,0 0
1 500 10 10,0 10
2 500 30 15,0 20
3 500 55 18,3 25
4 500 69 17,3 14
5 500 80 16,0 11
6 500 88 14,7   8
7 500 93 13,3   5
8 500 93 11,6   0
9 500 92 10,2                í1

           10 500 87   8,7                í5

A análise dessa tabela permite afirmar:

Questão 063

Ao longo de toda a trajetória de produção, o produto médio do capital não sofre variação.

Questão 064

Quando dQ/dL < Q/L, não vale a pena produzir mais.

Questão 065

Quando dQ/dL = 0, chega-se ao limite da produção economicamente racional.
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QUESTÕES de 066 a 068

Após inúmeros cálculos, uma determinada firma estabeleceu a seguinte equação
como sendo a melhor expressão de seus custos totais: CT = αQ3 + βQ2 + γQ + b.

A análise dessa situação permite afirmar:

Questão 066
A soma α + β + γ representa o custo fixo dessa firma.

Questão 067

O cálculo do custo  marginal  dessa  firma  é  dado  por  dCT/dQ  e  ele  foi  calculado em
3αQ2 + 2βQ + γ.

Questão 068

O custo médio dessa firma é decrescente.

QUESTÕES de 069 a 071

Uma indústria é composta de firmas que produzem uma atividade econômica
específica, ou seja, ela representa o somatório da produção das firmas que geram um
mesmo bem. Os gráficos abaixo apresentam, respectivamente, a situação de uma firma
representativa e da indústria dessa mesma firma.

Diante dos dados apresentados, pode-se concluir:

Questão 069

Em condições de concorrência perfeita, o nível de produção b maximiza o lucro econômico
da firma.

Questão 070

A oferta da firma é dada pela curva de custo marginal quando este se encontra igual ou
superior ao custo médio. Assim, para o CMe2, a oferta se inicia em b para a firma e em B,
para a indústria.

Questão 071

Uma firma competitiva que, com CMe = CMe1, decida vender seu produto ao preço p0,

obterá um lucro positivo nesse mercado, mas também enfrentará novos entrantes nessa
indústria, de maneira que a produção deverá aumentar a longo prazo.
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Questão 072

Considere uma situação de monopólio, tal como a descrita no gráfico abaixo em que, ao
CMe1, haverá lucro correspondendo à área cpyw, mas, ao CMe2, não haverá alteração do
preço de maneira que essa firma incorrerá em prejuízo relativo à área pc’zy.

Questão 073

Uma situação hipotética dos possíveis resultados de um planejamento estratégico pode ser
resumida no quadro abaixo. Os números de cada célula desse quadro referem-se,
respectivamente, a João e a Pedro e podem ser entendidos como representando os lucros
esperados (números positivos) e os possíveis prejuízos (números negativos).

Pedro
Planeja Não planeja

Planeja í200              í200 100               í100João
Não planeja í100                100    0                       0

João e Pedro devem decidir se executam ou não um planejamento estratégico. Mas eles
não sabem antecipadamente qual será a reação de seu oponente. Por isso mesmo, não se
pode adiantar o resultado final desse jogo entre João e Pedro.

Questão 074

Planejar de maneira estratégica requer a fixação de objetivos, mas uma antecipação dos
meios para alcançá-los não se faz necessária. Essa antecipação pode ser substituída por
uma análise contínua das condições futuras, de maneira que o êxito de uma lógica
operacional fica assegurado.

Questão 075

O planejamento estratégico enfrenta duas grandes dificuldades: a incerteza quanto ao futuro
e a complexidade da realidade. A primeira deve ser estruturada, enquanto a segunda deve
ser modelada.

Questão 076

Considere uma situação em que todos os preços diminuem ao tempo em que a renda de
uma determinada pessoa aumenta. Pode-se então dizer que o nível de bem-estar dessa
pessoa estará, pelo menos, tão bom quanto antes dessas modificações.



__________________________________________________________________________

UFBA – 2004  – Técnico-Administrativo  –  ECONOMISTA - 17

Questão 077

A taxa marginal de substituição técnica é representada pela variação do capital sobre a
variação do trabalho, mantendo constante o produto. Quando essa taxa se mostra
decrescente, fica garantida a convexidade de uma isoquanta, demonstrando a habilidade de
uma firma trocar certa quantidade do fator capital por uma quantidade adicional do fator
trabalho.

Questão 078

A medida do PIB de um país é obtida através da computação de todos os bens e serviços
gerados em um determinado ano civil, incorporando, no cálculo, todos os insumos
intermediários utilizados em cada fase da cadeia produtiva da economia.

Questão 079

O que diferencia, em termos conceituais, o PIB do PNB é o fato de o primeiro se relacionar
com a renda gerada no interior do território econômico do país e de o segundo, com a renda
apropriada ou desapropriada pelo país.

Questão 080

A Lei de Say fundamenta a teoria clássica e sustenta o princípio macroeconômico de
equilíbrio automático de mercado.

Questão 081

O princípio da demanda efetiva, em Keynes, defende que, em razão da existência de falhas
de mercado, se faz necessária uma intervenção externa do governo sobre a demanda
visando atingir o equilíbrio de pleno emprego.

QUESTÕES de 082 a 084

Admita uma situação econômica de curto prazo. Um indivíduo, A, acredita que só se
pode determinar a quantidade produzida e o nível de pleno emprego na medida em que se
determina o custo de produção através do mercado de trabalho. Outro indivíduo, B, acredita
que são as expectativas de ganho dos investimentos que vão determinar a quantidade de
produção e o nível de pleno emprego.

Com base nessas informações, pode-se afirmar:

Questão 082

O indivíduo B defende que a produção de pleno emprego deve ser atingida a partir da
gestão pública de política econômica.

Questão 083

O indivíduo B defende que, com uma redução da oferta monetária, se torna mais fácil para a
economia atingir o pleno emprego.

Questão 084

O indivíduo A defende o salário nominal rígido como base para a determinação da produção
de pleno emprego.
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Questão 085

A curva de Phillips original relaciona, inversamente, a taxa de salário nominal com a taxa de
desemprego.

Questão 086

Com base nos fundamentos clássicos, as empresas podem pagar diferentes valores para o
salário nominal, contudo, o valor do salário real tem que ser o mesmo para todas,
indistintamente.

Questão 087

Dado   um   modelo   econômico   em   que     NL = 5 – w;    NS = 2 + 2w;    Q = 6 + NL;
P = k.M;  M = 5;   k = 6/Q, considere:

NL = Demanda de trabalho;  NS = Oferta de trabalho;   k = Constante;   w = Salário
real;   P = Nível de preço;   M = Oferta monetária;   Q = Nível do produto.

Com base nesses dados, pode-se afirmar que os valores de equilíbrio do preço, do produto,
do salário real e do emprego são:   P =3;   Q = 10;   w =1;   N = 4.

Questão 088

Na teoria keynesiana, a taxa de juro é determinada no mercado monetário e tem como base
a teoria quantitativa da moeda.

Questão 089

Com base na teoria da preferência pela liquidez, a demanda especulativa de moeda das
famílias tende a aumentar mais na medida em que a oferta monetária se reduz.

Questão 090

Dado o modelo econômico de um país hipotét ico para o ano 1 em que
C = 80 + 0,4.Y;  I = 40 + 0,2.Y;   G = 10;   k = 1 / (1 – PMgC – PMgI), considere:

C=Consumo das famílias;Y = Nível de renda;I = Investimento;  G = Gasto do governo;
k = Multiplicador;    PMgC = Propensão marginal a consumir; PMgI = Propensão
marginal a investir.

Com base nessas informações e supondo-se que, no ano 2, ocorra um acréscimo de 100%
nos gastos governamentais, os valores da renda de equilíbrio, no ano 1 e no ano 2, são,
respectivamente:    Ano 1: Y = 130;    Ano 2: Y = 260.

Questão 091

O impacto de uma política pública de orçamento equilibrado é nulo sobre a renda agregada,
enquanto uma política de déficit público implica o aumento dessa mesma renda.

Questão 092

Considerando-se a parte intermediária da curva LM no modelo IS – LM (Hicks), pode-se
afirmar que, com a adoção de uma política monetária expansionista, o aumento da renda é
tanto maior quanto maior for o grau de elasticidade da curva IS.
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Questão 093

O efeito crowding-out se realiza em uma economia fechada e mostra um arrefecimento do
efeito multiplicador dos gastos públicos sobre a expansão do nível de renda, em razão do
aumento da demanda de moeda.

Questão 094

Em uma economia que opera sob as condições de livre mobilidade internacional de capital e
regime de câmbio fixo, uma política fiscal expansionista gera um impacto crescente na
renda e nulo na taxa de juro interna.

QUESTÕES de 095 a 097

Admita uma situação econômica de dois países, ALFA e BETA, que apresentam
superávit no saldo do balanço de pagamentos e um elevado estoque de reservas cambiais.
Esse bom resultado, no país ALFA, se deve ao saldo de transações correntes, com
balanças comercial e de serviços positivas e, em BETA, ao saldo de transações de capitais
autônomos, com maior entrada de capitais a curto prazo em relação aos investimentos
diretos externos.

A análise dessa situação permite afirmar:

Questão 095

O país ALFA apresenta uma produção mais competitiva em relação a BETA.

Questão 096

A taxa de juros interna do país BETA tende a ser maior do que a de ALFA.

Questão 097

Apesar do bom resultado no balanço de pagamento e na formação de reservas cambiais,
pode-se afirmar, categoricamente, que os dois países estão em iguais condições para
enfrentar uma possível crise financeira internacional.

Questão 098

A teoria das expectativas adaptativas expressa a influência da inflação futura esperada
sobre a inflação presente.

Questão 099

Apesar de a inflação de um país depender de variáveis econômicas internas, ela é também
influenciada pelos comportamentos da taxa de câmbio nominal e da inflação externa.

Questão 100

Os preços dos produtos intermediários importados em nada influenciam a inflação interna de
um país.


