CONCURSO PÚBLICO

33. PROVA OBJETIVA

ANALISTA – NÍVEL I

(ÁREA



VOCÊ

RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO

CONTENDO






DE ATUAÇÃO:

30

QUESTÕES OBJETIVAS .

CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA
DESTE CADERNO.

ECONOMIA)



TRANSCREVA

PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE

TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA
INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.



A

DURAÇÃO DA PROVA É DE

LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE
VOCÊ CONSIDERA CORRETA.



A

SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS

RESPONDA



MARQUE,

A TODAS AS QUESTÕES.

3

HORAS.

TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.

NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, QUE SE

ENCONTRA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE

AO

SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS

E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA
CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.

AGUARDE

A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.
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05. A função custo de uma empresa é dada por CT = 1000 + 0,5Q2,
em que Q representa as quantidades produzidas. Se a empresa produz 100 unidades, seus custos médio e marginal são,
respectivamente,

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01. Segundo a Lei n.º 8.666/93, a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados
ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3
(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá
aos demais cadastrados na correspondente especialidade que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte
e quatro) horas da apresentação das propostas, é chamada de

(A) R$ 1 000 e R$ 50.
(B) R$ 100 e R$ 100.
(C) R$ 60 e R$ 102.
(D) R$ 60 e R$ 100.

(A) concorrência.

(E) R$ 50 e R$ 50.

(B) tomada de preços.
06. Uma empresa, atuando em concorrência perfeita, tem função
custo dada por CT = 10 + 0,25Q2, em que Q representa as quantidades produzidas. Se o preço do bem é $ 4, a empresa produzirá

(C) convite.
(D) concurso.
(E) leilão.

(A) 2 unidades.
(B) 4 unidades.
(C) 6 unidades.

02. Um indivíduo gasta toda sua renda em dois bens, cujas quantidades são dadas por x e y, respectivamente, e sua função uti-

(D) 8 unidades.

. Se a renda deste indivíduo
lidade é dada por U(x,y) =
é R$ 200, o gasto em cada um dos bens é, respectivamente,

(E) 10 unidades.

(A) R$ 120 e R$ 80.

07. Uma empresa monopolista atua em um mercado em que a
demanda é dada por Q = 100 – p. Se a função custo dessa
empresa é dada por CT = 50 + Q2, então o lucro máximo que
pode ser obtido pela empresa é:

(B) R$ 100 e R$ 100.
(C) R$ 150 e R$ 50.
(D) R$ 180 e R$ 20.

(A) R$ 1 000.

(E) impossível calcular sem saber os preços.

(B) R$ 1 200.
(C) R$ 1 400.
(D) R$ 1 600.

03. O proprietário de um automóvel gasta exatamente R$ 50 toda
vez que abastece seu carro, não importa qual seja o preço
do litro da gasolina. A sua elasticidade preço da demanda é,
portanto,

(E) R$ 1 800.
08. A oferta e a demanda em um mercado competitivo são dadas,
respectivamente, por QO = –20 + 30p e QD = 100 – 20p. Se o
governo decide cobrar um imposto de R$ 0,50 por unidade
vendida, o total arrecadado será:

(A) zero.
(B) unitária.
(C) 0,5.

(A) R$ 23.

(D) maior do que 1.

(B) R$ 26.
(E) 50.

(C) R$ 30.
(D) R$ 35.

04. A função de produção de uma empresa é dada por f(K,L) =
K0,2L0,5, em que K representa as unidades de capital e L, as
unidades de trabalho. Essa função de produção apresenta
retornos

(E) R$ 50.
09. Uma duplicata cujo valor de face é R$ 500, com vencimento
em 90 dias será negociada utilizando-se uma taxa de juros de
60% ao ano. O valor do desconto simples será:

(A) crescentes de escopo.
(B) decrescentes de escopo.

(A) R$ 25.

(C) constantes de escala.

(B) R$ 45.

(D) crescentes de escala.

(C) R$ 75.

(E) decrescentes de escala.

(D) R$ 150.
(E) R$ 300.
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10. Em um empréstimo no valor de R$ 1.000, ficou acertado que,
após um ano, o valor a ser pago teria acréscimo de 50% a título
de juros, mais a correção referente à inflação do período. Se
a inflação ao final do ano foi 20%, o valor a ser pago é:

14. Em uma economia aberta com regime de taxa de câmbio fixa
e perfeita mobilidade de capital, uma contração na oferta
monetária
(A) diminuirá o produto.

(A) R$ 1.200.
(B) aumentará a taxa de juros.
(B) R$ 1.250.
(C) aumentará o produto e a taxa de juros.

(C) R$ 1.500.

(D) aumentará o produto e diminuirá a taxa de juros.

(D) R$ 1.700.

(E) não terá efeito no produto e na taxa de juros.

(E) R$ 1.800.

15. Constituem políticas monetárias contracionistas:

11. No último ano, em uma economia fechada, os salários totalizam 200, os juros 50, os aluguéis 50 e os lucros 100 unidades
monetárias. A depreciação foi 50, os impostos indiretos 50 e
os subsídios, 20 unidades monetárias. Neste período, o PIB
a preços de mercado dessa economia correspondeu a

(A) aumento na taxa de redesconto e aumento das reservas
compulsórias.
(B) diminuição na taxa de redesconto e compra de títulos no
mercado aberto.

(A) 400 unidades monetárias.

(C) diminuição na taxa de redesconto e venda de títulos no
mercado aberto.

(B) 450 unidades monetárias.
(C) 480 unidades monetárias.

(D) diminuição dos impostos e aumento das reservas compulsórias.

(D) 500 unidades monetárias.
(E) 520 unidades monetárias.

(E) diminuição dos impostos e diminuição das reservas
compulsórias.

12. Em um modelo keynesiano simples para uma economia fechada, a propensão marginal a consumir é 0,8 e a carga tributária
é 25%. Um aumento nos gastos do governo de $ 100 levará
a um aumento do produto de

16. O Plano Real teve início em fevereiro de 1994 com a publicação da Medida Provisória 434 que instituía a Unidade Real de
Valor (URV), que reajustava preços e salários em Cruzeiros
Reais à moeda vigente. A URV possuía qual das funções da
moeda?

(A) R$ 100.
(B) R$ 150.

(A) Meio de troca.

(C) R$ 200.
(B) Unidade de conta.
(D) R$ 250.
(C) Reserva de valor.

(E) R$ 300.

(D) Curso forçado.
(E) Identidade nacional.
13. A composição etária de dois países é dada na tabela.
0 – 20 anos
20 – 60 anos
mais de 60 anos

PAÍS A
40
50
10

PAÍS B
20
30
50

17. Se os preços e os salários forem flexíveis, a curva de Phillips
com expectativas racionais será
(A) positivamente inclinada.

De acordo com a Teoria do Ciclo de Vida, espera-se que

(B) horizontal.

(A) a taxa de poupança no país A seja menor do que no país B.

(C) vertical.

(B) a taxa de poupança no país B seja menor do que no país A.

(D) negativamente inclinada.

(C) o país A importe bens do país B.

(E) assintoticamente tendendo a zero.

(D) o país A exporte bens ao país B.
(E) o país A tome empréstimos do país B.
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18. Em um modelo de crescimento de Solow, se a propensão
marginal a poupar for 0,2 e a depreciação 0,1, se não houver
crescimento populacional nem desenvolvimento tecnológico
exógeno e a função de produção da economia for dada por
f(K,L) =
, em que K representa as unidades de capital
e L as unidades de trabalho, o nível de capital per capita no
estado estacionário é:

22. É característica do MERCOSUL
(A) a existência de uma moeda comum.
(B) a participação de todos os países da América do Sul.
(C) a existência de uma tarifa externa comum.
(D) a participação do Chile apenas como membro observador.

(A) zero.

(E) uma perfeita união aduaneira.

(B) 1.
(C) 2.

23. São funções da Organização Mundial de Comércio (OMC):

(D) 3.

I. gerenciar os acordos que compõem o sistema multilateral
de comércio;

(E) 4.

II. servir de fórum para comércio internacional;
III. supervisionar a adoção dos acordos e implementação
destes acordos pelos membros da organização.

19. Um país A precisa de 6h de trabalho para produzir uma saca
de trigo e 8h de trabalho para produzir uma mesa de jantar,
enquanto o país B precisa de 4h para produzir uma mesa de
jantar e 5h para produzir uma saca de trigo.
I. O país B possui vantagens absolutas na produção de mesas
de jantar.
II. O país B possui vantagens comparativas na produção de
mesas de jantar.
III. O país B possui vantagens comparativas na produção de
sacas de trigo.

Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, II e III.

Está correto, apenas, o que se afirma em
(A) I.

24. Um canal de TV por assinatura é um bem

(B) II.

(A) excludente e rival.

(C) III.

(B) excludente e não rival.

(D) I e II.

(C) não excludente e rival.

(E) II e III.

(D) não excludente e não rival.
(E) de Giffen.

20. O regime cambial em que é estabelecido um valor máximo e
mínimo para a taxa de câmbio, e quando ela está entre estes
dois valores flutua livremente, é denominado regime de

25. Foi característica do Plano Cruzado:

(A) bandas cambiais.
(B) câmbio flutuante.

(A) arrocho salarial causado pela conversão dos salários pela
média.

(C) câmbio fixo.

(B) regime de bandas cambiais.

(D) minidesvalorizações.

(C) congelamento total dos salários que não sofreram nenhum
reajuste durante o plano.

(E) maxidesvalorizações.

(D) congelamento de preços.
(E) congelamento de ativos financeiros como a poupança.

21. Um país apresenta, ao final de um ano, R$ 200 milhões em
exportações, R$ 300 milhões em importações, R$ 100 milhões
em gastos de turistas estrangeiros, R$ 50 milhões em pagamentos de juros ao exterior e R$ 200 milhões em investimento
direto do exterior. O saldo da conta Transações Correntes é

26. A partir da entrada em circulação do Real, em 1994, os salários
(A) foram congelados.

(A) negativo em R$ 50 milhões.

(B) passaram a ter livre negociação.

(B) zero.

(C) passaram a ser indexados pelo IPC-R apenas no primeiro
ano de vigência da moeda.

(C) positivo em R$ 50 milhões.

(D) foram indexados ao câmbio.

(D) positivo em R$ 100 milhões.

(E) passaram a ter reajustes trimestrais.

(E) positivo em R$ 150 milhões.
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27. De acordo com a curva de Kuznets, em qual dos países seria
esperada a maior desigualdade de renda?
(A) Haiti.
(B) México.
(C) Bélgica.
(D) Japão.
(E) Etiópia.

28. Empresa pública federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e tem como
objetivo apoiar empreendimentos que contribuam para o
desenvolvimento do Brasil. O texto se refere
(A) ao Banco do Brasil.
(B) à Caixa Econômica Federal.
(C) ao Banco Central.
(D) ao BNDES.
(E) à CVM.

29. Suponha que o ser humano pese, em média, 70 kg, com um
desvio padrão de 15 kg. Em um avião, com 100 lugares ocupados, o peso médio e o desvio padrão do total de passageiros
serão, respectivamente,
(A) 700 kg e 150 kg.
(B) 700 kg e 1 500 kg.
(C) 7 000 kg e 1 500 kg.
(D) 7 000 kg e 15 kg.
(E) 7 000 kg e 150 kg.

30. Em uma sociedade, há 20% de pobres. Os negros são 50% da
população, porém, são 80% dos pobres. Qual o percentual de
pobres entre os negros?
(A) 32%.
(B) 40%.
(C) 50%.
(D) 60%.
(E) 80%.
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