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Funções do Governo



1) CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE
CE)/COGECE/Auditoria/Governamental

• No que diz respeito a políticas econômicas governamentais,
julgue os itens a seguir.

I. Para o exercício da função alocativa, o governo deve
ocupar-se exclusivamente da produção de bens e
serviços públicos.

II. O governo utiliza transferências, impostos e subsídios
como instrumentos para o exercício da função alocativa.

III. A função estabilizadora do governo protege a economia
de flutuações bruscas nos níveis de emprego e de
inflação, valendo-se das políticas fiscal e monetária.



• Assinale a opção correta.

a) Apenas o item II está certo.

b) Apenas o item III está certo.

c) Apenas os itens I e II estão certos.

d) Apenas os itens I e III estão certos.

e) Todos os itens estão certos 



2) CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU
DF)/SLU DF/Economia/2019
• Acerca de aspectos relativos à economia do setor

público, julgue o item subsequente.

• Denomina-se função alocativa a função básica do
governo que preconiza a justa distribuição de renda na
sociedade.

( ) Certo

( ) ErradoX



3) CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU
DF)/SLU DF/Economia/2019
• Acerca de aspectos relativos à economia do setor

público, julgue o item subsequente.

• As funções típicas de governo, como, por exemplo, a
saúde, não podem ser assumidas pelo setor privado.

( ) Certo

( ) ErradoX



4) CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/ TCE-
RO/Economia/2019 
• O Estado realiza intervenções na economia para garantir

a provisão de bens e serviços públicos financiados pelo
poder público, uma vez que indivíduos e organizações
não possuem disponibilidade para pagar por eles
voluntariamente. Essa intervenção do Estado na
economia é denominada função

a) legislativa.

b) jurisdicional.

c) distributiva.

d) alocativa.

e) estabilizadora.



5) CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/ TCE-
RO/Economia/2019 
• Atuando como regulador, como financiador e como agente

produtor, o Estado brasileiro interveio de diversas formas a fim
de contribuir para o aumento dos investimentos na economia.
Com relação ao papel do Estado, assinale a opção correta.

a) O papel financiador do Estado inclui as funções clássicas de
alocação, estabilização e distribuição.

b) É função do Estado realizar, de forma direta e exclusiva, o
atendimento às necessidades de natureza essencial, como
saúde e saneamento.

c) O papel do Estado como produtor justifica-se pela
necessidade de produção de bens dos quais os
consumidores são excluídos caso não paguem por eles.



d) O Estado tem conseguido, ao longo da história, manter o
crescimento das despesas estatais em ritmo menos
acelerado que o crescimento econômico.

e) O papel do Estado como agente produtor nas décadas de 50
a 80 do século passado favoreceu o crescimento da
economia a taxas superiores às da economia mundial.



6) CEBRASPE (CESPE) - Aud (CAGE RS)/
SEFAZ RS/2018
• A função alocativa, uma das funções básicas do governo, visa

a) ofertar bens e serviços públicos que não seriam oferecidos
pelo mercado privado ou que seriam ofertados em
condições ineficientes.

b) combater choques monetários, com o ajuste no nível geral
de preços, estabilização da moeda, alteração do câmbio e
modificação da taxa de juros.

c) interferir no ambiente econômico e elevar o nível de
emprego e bem-estar da população por meio do emprego
de instrumentos de política fiscal.



d) gerar condições para a oferta de bens privados no mercado
pelos produtores, corrigindo imperfeições no sistema de
mercado e, também, criando externalidades negativas.

e) distribuir a riqueza na sociedade de modo a torná-la
menos desigual, com o emprego de mecanismos como
tributos, transferências financeiras governamentais,
subsídios e incentivos fiscais.



7) CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (EBSERH)/
EBSERH/Economia/2018
• A falta de informações sobre o histórico de crédito afeta

especialmente os mais frágeis, já que os ricos têm bens para
oferecer como garantia. Para lidar com esse
problema, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei
que corrigirá a fragilidade da ausência de informação sobre o
histórico de crédito: o aperfeiçoamento do Cadastro Positivo.

• Nesse cadastro, computa-se a nota de crédito do cidadão.
Quanto mais responsável ele for ao pagar as suas contas,
melhor será a sua nota, que estará disponível para
todo o mercado. Reduzem-se, assim, o risco de emprestar e,
com ele, as taxas de juros dos tomadores.

• Cadastro Positivo e a democratização do crédito J M Pinho de Melo, M
Mendes e M e F Kanczuk In: Folha de S.Paulo, 12/2/2018 (com adaptações)



• Tendo o texto anterior como referência inicial, julgue o
item a seguir, acerca das funções do Estado na economia.
O Estado, ao contribuir para a disponibilização de
informações acerca do histórico de crédito de pessoas
físicas e jurídicas, atua no âmbito de sua função
alocativa, uma vez que as informações constantes do
Cadastro Positivo podem ser consideradas bens públicos.

( ) Certo

( ) Errado

X



8) CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/
TCE-MG/Ciências Econômicas/2018
• Julgue os itens a seguir, relativos às funções econômicas

governamentais.

I. O governo federal, ao ter reduzido o preço do óleo díesel nas
distribuidoras, em atendimento a reivindicações dos
caminhoneiros, atuou, primordialmente, no âmbito de sua
função estabilizadora, tendo interferido no mercado por meio
da concessão de subsídios e da redução da carga tributária.

II. A utilização de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) para financiamentos habitacionais a taxas de
juros mais baixas para as classes de menor renda da população
exemplifica, essencialmente, a atuação do governo no âmbito
de sua função alocativa.

III. A edição de lei governamental que isente da cobrança de
impostos os produtos que



• Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo.

b) Apenas o item II está certo.

c) Apenas os itens I e III estão certos.

d) Apenas os itens II e III estão certos.

e) Todos os itens estão certos. 



9) CEBRASPE (CESPE) - Economia (FUB)/
FUB/2018
• Acerca das funções econômicas governamentais, julgue o

item seguinte.

• O fornecimento de iluminação pública é exemplo de
atuação do governo em sua função alocativa.

( ) Certo

( ) Errado

X



10) CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRE PE)/TRE
PE/Administrativa/2017
• Ao oferecer ensino público e gratuito a amplos setores da

população — ação estatal que promove um ajuste na oferta
de bens e serviços à sociedade, permitindo, entre outros
benefícios, o acesso à educação para os setores mais carentes
da sociedade —, o Estado brasileiro

a) acentua o desequilíbrio de mercado, pois concorre em
condições desiguais com a iniciativa privada.

b) produz um serviço público, fato que caracteriza a função
alocativa.

c) promove um ajustamento na distribuição de renda,
atendendo à função distributiva.



d) cumpre sua função estabilizadora, pois estimula a
manutenção do nível de emprego.

e) atende a uma necessidade social da população, porém sem
interferência na função econômica.



11) CEBRASPE (CESPE) - Esp (FUNPRESP)/
FUNPRESP/Benefícios/Atuária/2016

• Acerca das funções do governo na economia, julgue o
item seguinte.

• Ao desenvolver os programas Fome Zero, Bolsa Família e
Bolsa Escola, o governo brasileiro exerce
primordialmente uma função alocativa de recursos.

( ) Certo

( ) ErradoX



12) CEBRASPE (CESPE) - Esp (FUNPRESP)/
FUNPRESP/Investimentos
• Acerca das funções do governo na economia, julgue o

item seguinte.

• A função estabilizadora relaciona-se à manutenção da
solidez e da segurança da economia por meio de
incentivos cujo objetivo é resolver problemas de
ineficiência da economia.

( ) Certo

( ) Errado

X



13) CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-
SC)/TCE-SC/Controle Externo/2016
• Julgue o item a seguir, relativo às funções econômicas do

Estado e aos instrumentos para a concretização dessas
funções.

• A previdência social brasileira cumpre função distributiva
no que diz respeito às funções básicas do Estado na
economia, razão por que, nesse aspecto, ela é tida como
instrumento de política fiscal.

( ) Certo

( ) Errado

X



14) CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-
SC)/TCE-SC/Controle Externo/2016
• Julgue o item a seguir, relativo às funções econômicas do

Estado e aos instrumentos para a concretização dessas
funções.

• A obrigatoriedade de divulgação, pelas instituições
financeiras, do custo efetivo total dos empréstimos e
financiamentos a pretendente de crédito, estabelecida pelo
Conselho Monetário Nacional, constitui forma de intervenção
do Estado na economia no âmbito de sua função alocativa.

( ) Certo

( ) Errado

X



15) CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-
PA)/TCE PA/Economia/2016
• O defeso é a paralisação das atividades de pesca para

proteger as espécies de peixes durante o seu período de
reprodução, garantir a manutenção de forma sustentável
dos estoques pesqueiros e, consequentemente, manter a
atividade e a renda dos pescadores. Assim, todo pescador
profissional que exerce suas atividades de forma
individual ou em regime de economia familiar fica impedido
de pescar durante a época de reprodução das espécies-alvo
de suas pescarias. Nesse período, os pescadores
profissionais recebem seguro-desemprego ou seguro-defeso
em parcelas mensais, na quantia de um salário mínimo, em
número equivalente ao período de paralisação.

• Internet: < www.mpa.gov.br > (com adaptações).



• Com referência ao assunto abordado no texto e sua relação
com as funções econômicas governamentais, julgue o item a
seguir.

• A instituição do defeso é uma ação do governo no âmbito de
sua função alocativa, uma vez que, nessa ação, é estabelecido
o nível de pesca ao longo de determinado período.

( ) Certo

( ) Errado

X



16) CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/
TCE-PA/Fiscalização/Economia/2016
• Com relação às funções do Estado como regulador da

atividade econômica e produtor de bens e serviços,
julgue o seguinte item.

• 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.

( ) Certo

( ) Errado

X



17) CEBRASPE (CESPE) - Eco (MPOG)/
MPOG/"SPU"/2015
• Acerca das funções do governo na economia, julgue o

item que se segue.

• As funções do governo estão associadas às chamadas
falhas de mercado, mas no caso do Brasil não deverão
ser aplicadas novas intervenções em 2016 caso a
inflação convirja para o centro da meta.

( ) Certo

( ) ErradoX



18) CEBRASPE (CESPE) - Eco (MPOG)/
MPOG/"SPU"/2015
• Acerca das funções do governo na economia, julgue o

item que se segue.

• A execução de projetos que integram o programa de
aceleração do crescimento (PAC) contribui para que o
governo cumpra as funções econômicas denominadas
de estabilizadora e alocativa.

( ) Certo

( ) Errado

X



19) CEBRASPE (CESPE) - Insp CEx (TCE-
RN)/ TCE-RN/TI/2015
• Acerca de finanças públicas e orçamento, julgue o item a

seguir.

• A atuação do governo nas modernas economias
capitalistas deve restringir-se à promoção de
ajustamentos na alocação de recursos e na distribuição
de renda.

( ) Certo

( ) ErradoX



20) CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/
Consultor de Orç. e Fisc. Financeira/2014
• Acerca das funções e do papel do Estado e de conceitos

relacionados aos bens públicos e semipúblicos, julgue o
item que se segue.

• O controle eficaz das fronteiras de um país é considerado
um bem público típico, sendo não rival e não excludente.
A oferta desse tipo de serviço é caracterizada
tipicamente como o exercício da função alocativa.

( ) Certo

( ) Errado

X



• Acerca das funções e do papel do Estado e de conceitos
relacionados aos bens públicos e semipúblicos, julgue o
item que se segue.

• Em economias modernas, é consenso que o estímulo a
setores considerados estratégicos, por meio do
fornecimento de crédito subsidiado, é considerado um
instrumento eficaz de desenvolvimento econômico e
social, fato esse que gera eficiência econômica.

( ) Certo

( ) Errado

21) CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/
Consultor de Orç. e Fisc. Financeira/2014

X



• Acerca das funções e do papel do Estado e de conceitos
relacionados aos bens públicos e semipúblicos, julgue o item
que se segue.

• A provisão de um sistema legal que permita a existência de
ambiente institucional em que empresas e indivíduos
possam realizar trocas voluntárias não integra as
funções típicas do Estado em uma economia moderna. Após
as crises de 1929 e de 2008, chegou-se à conclusão de que o
sistema legal deve evitar a exploração da classe
trabalhadora, limitando ao máximo a liberdade econômica.

( ) Certo

( ) Errado

22) CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/
Consultor de Orç. e Fisc. Financeira/2014

X



23) CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/
CAM DEP/Consultor Legislativo/2014
• Julgue o item, relativo a política fiscal e tributação.

• Política fiscal reflete o conjunto de medidas pelas quais o
governo arrecada receitas e realiza despesas de modo a
cumprir três funções: a estabilização macroeconômica,
a redistribuição da renda e a alocação de recursos. A função
estabilizadora consiste na promoção do crescimento
econômico sustentado, com baixo desemprego e
estabilidade de preços. A função redistributiva visa assegurar
a distribuição equitativa da renda. Por fim, a função alocativa
consiste no fornecimento eficiente de bens e
serviços públicos, compensando as falhas de mercado.

( ) Certo

( ) Errado

X



• No que concerne às funções dos governos e às diversas
formas de intervenção do Estado na atividade
econômica, julgue o item que se segue.

• No caso da ocorrência do monopólio natural, em que há
uma única empresa produtora de um bem público, o
Estado pode tanto responsabilizar-se diretamente pela
produção do bem quanto exercer o controle de preços
por meio de regulação.

( ) Certo

( ) Errado

24) CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ SE)/TJ
SE/Apoio Especializado/Eco/2014

X



25) CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE
MS/TRE MS/Administrativa/2013
• Tendo em vista que as funções econômicas do Estado são os

principais instrumentos de ação estatal na economia, assinale
a opção correta.

a) A função estabilizadora ocorre, principalmente, nas
situações em que o governo se utiliza do orçamento para a
provisão de bens mistos.

b) Para o exercício da função estabilizadora, o governo tem à
disposição dois instrumentos macroeconômicos: a política
fiscal e a política monetária.

c) A função alocativa do governo justifica-se nos casos em que
existe eficiência por parte do mecanismo de ação privada
(sistema de mercado).



d) A função estabilizadora, que promove o ajustamento da
distribuição de renda, visa o chamado ideal de Pareto, que
preconiza a melhoria do indivíduo sem que a
situação dos demais seja deteriorada.

e) Para o exercício da função distributiva, o governo tem um
único instrumento, denominado imposto de renda
progressivo por faixas de renda.



Tributação



1) CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU
DF)/SLU DF/Economia/2019
• Com relação à estrutura tributária brasileira, julgue o

item subsequente.

• Um fator agravante da falta de equidade do sistema
tributário brasileiro é a excessiva participação dos
tributos sobre o consumo, em relação àqueles sobre a
renda e a propriedade, na arrecadação.

( ) Certo

( ) Errado

X



2) CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm
(EBSERH)/EBSERH/Economia/2018

• Julgue o item seguinte, a respeito das características da
economia brasileira e das relações comerciais e
financeiras do Brasil com outros países.

• A carga tributária no Brasil tem como principal base de
incidência os bens e serviços, o que lhe confere caráter
essencialmente regressivo.

( ) Certo

( ) Errado

X



3) CEBRASPE (CESPE) - Esp (FUNPRESP)/
Investimentos/2016
• Com relação ao sistema tributário brasileiro, julgue o

item que se segue.

• A aplicação de uma mesma alíquota de um imposto
sobre vendas a varejo para todos os produtos contribui
para um sistema tributário regressivo.

( ) Certo

( ) Errado

X



4) CEBRASPE (CESPE) - Esp (FUNPRESP/ 
Benefícios/Atuária/2016 
• Com relação ao sistema tributário brasileiro, julgue o

item que se segue.

• A Contribuição Provisória sobre Movimentações
Financeiras (CPMF) contribui para a eficiência do sistema
tributário, visto que é paga por todas as pessoas ou
empresas que transferirem qualquer valor por meio dos
bancos e instituições financeiras.

( ) Certo

( ) ErradoX



5) CEBRASPE (CESPE) - AnaTA (CADE)/
CADE/2014
• Acerca da intervenção da administração pública na

economia e do uso do orçamento público como
instrumento dessa intervenção, julgue o seguinte item.

• Neutralidade, progressividade e igualdade são alicerces
básicos da teoria da tributação, complementares entre si.

( ) Certo

( ) Errado

X



6) CEBRASPE (CESPE) - Eco (CADE)/2014 

• Com relação à estrutura tributária brasileira, julgue o
item subsecutivo. Impostos sobre bens e serviços, por
terem alíquotas progressivas, tendem a penalizar
majoritariamente a parcela mais rica da população.

( ) Certo

( ) ErradoX



7) CEBRASPE (CESPE) - Eco (CADE)/2014 
• Com relação à estrutura tributária brasileira, julgue o

item subsecutivo.

• O imposto de renda no Brasil possui um sistema
progressivo, o que favorece uma política de distribuição
de renda.

( ) Certo

( ) Errado

X



8) CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/
Consultor de Orç. e Fiscal. Finan./2014
• Para que seja capaz de cumprir suas funções, o Estado

moderno precisa de uma ampla base tributária, que
permita a arrecadação de recursos suficientes para o
financiamento de suas múltiplas atribuições. A respeito
desse assunto, julgue o item a seguir.

• No desenvolvimento de um sistema tributário, é inevitável
o debate acerca dos critérios a partir dos quais os ônus do
financiamento público são distribuídos. Nesse sentido, o
uso de uma tabela progressiva de imposto de renda pode
combinar os conceitos de equidade horizontal e vertical.

( ) Certo

( ) Errado

X



• Com relação às consequências, às origens e aos
princípios da tributação, julgue o item que se segue.

• Diferentemente do tributo progressivo, a tributação
regressiva sobre a renda gera menor redução na oferta
de mão de obra, visto que indivíduos mais pobres têm
menor elasticidade-renda do que indivíduos ricos, o que
origina menores custos sociais, em termos de peso
morto, sendo, socialmente preferível.

( ) Certo

( ) Errado

9) CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/
Consultor de Orç. e Fiscal. Finan./2014

X



• Com relação às consequências, às origens e aos
princípios da tributação, julgue o item que se segue.

• Se a prefeitura de determinado município instituir taxa
única para o financiamento do serviço público de coleta
de lixo estipulada em 1% do valor atribuído ao imóvel,
tal medida caracterizará a adoção do critério da
capacidade de pagamento em detrimento do critério do
benefício.

( ) Certo

( ) Errado

10) CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/
Consultor de Orç. e Fiscal. Finan./2014

X



• Com relação às consequências, às origens e aos
princípios da tributação, julgue o item que se segue.

• Se a tributação diferenciada de cigarros e bebidas
alcoólicas no Brasil for realizada com o objetivo de
reduzir o consumo de tais produtos, a ação do governo
de realizar tributação diferenciada constituirá uma
violação ao princípio da neutralidade.

( ) Certo

( ) Errado

11) CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/
Consultor de Orç. e Fiscal. Finan./2014

X



12) CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/
TCE-RO/Economia/2013
• Julgue o item seguinte, relativo à realidade econômica

atual do Brasil.

• Na estrutura tributária brasileira, há impostos
cumulativos não passíveis de desoneração plena, o que
provoca prejuízos para o país no mercado interno e no
externo.

( ) Certo

( ) Errado

X



• Com relação à estrutura tributária brasileira, julgue o
item subsequente.

• O imposto de renda da pessoa física, cuja cobrança é
competência da União, é um exemplo de tributo direto.

( ) Certo

( ) Errado

13) CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU
DF)/SLU DF/Economia/2019

X



14) CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU
DF)/SLU DF/Economia/2019
• Com relação à estrutura tributária brasileira, julgue o

item subsequente.

• Os impostos cuja cobrança é competência dos estados
são tributos indiretos, uma vez que não incidem
diretamente sobre a renda ou a propriedade dos
contribuintes.

( ) Certo

( ) ErradoX



15) CEBRASPE (CESPE) – Eco (MJ)/MJ/ 2013 
• Com relação à importância dos sistemas tributários para

o desenvolvimento dos países e às diversas formas de
incidência tributária, julgue o item que se segue.

• A principal fonte de receita tributária dos estados
federados advém da cobrança do imposto sobre a
propriedade de veículos automotores (IPVA).

( ) Certo

( ) ErradoX



16) CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/
Economia/2013
• Com relação à estrutura tributária brasileira, julgue o item

subsecutivo.

• O ICMS, por constituir-se em um imposto sobre o consumo,
é cobrado no destino. Essa característica estimula a sua
utilização como mecanismo de atração, pelos estados, de
novos empreendimentos. Desse modo, cada unidade
federada se torna responsável por políticas econômicas,
assumindo todos os ônus resultantes dos incentivos fiscais
concedidos.

( ) Certo

( ) ErradoX



17) CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm
(EBSERH)/EBSERH/Economia/2018

• Com relação à teoria do consumidor, julgue o item que
se segue.

• A curva de Engel é uma representação gráfica que
relaciona o montante arrecadado pelo governo por
intermédio de impostos com as diferentes alíquotas que
podem ser aplicadas.

( ) Certo

( ) ErradoX



18) CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/
Área III/Consultor Legislativo/2014

• No que se refere à macroeconomia, julgue o item
subsequente.

• A curva de Laffer mostra a relação entre a receita
tributária e as diferentes taxas de impostos, indicando
que um aumento na taxa de impostos eleva a receita
tributária até o ponto em que a elevação dessa taxa
reduz a receita tributária.

( ) Certo

( ) Errado

X



19) CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/
Área III/Consultor Legislativo/2014
• Julgue o próximo item, relativo aos gastos públicos, ao

déficit público, à tributação e à poupança.

• Um aumento na taxa de impostos responsável pela
elevação da receita tributária até determinado ponto
(máximo) pode ser explicado pelo fato de a elevação nos
impostos indicar a redução no retorno sobre cada hora
de trabalho adicional, o que incentiva os trabalhadores a
trocar o trabalho pelo lazer, segundo prevê a Curva de
Laffer.

( ) Certo

( ) Errado

X



Déficit e Dívida Pública, Evolução dos 
Gastos e Contas Públicas no Brasil



1) CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU
DF)/SLU DF/Economia/2019
• Com relação à atuação do governo na economia,

particularmente no endividamento público, julgue o
item que se segue.

• Conceito adotado pelo Fundo Monetário Internacional,
a necessidade de financiamento do setor público
(NFSP) desconsidera os gastos com empresas estatais.

( ) Certo

( ) ErradoX



• Com relação à atuação do governo na economia,
particularmente no endividamento público, julgue o
item que se segue.

• A dívida mobiliária dos estados e dos municípios inclui
os títulos emitidos para pagamento de precatórios.

( ) Certo

( ) Errado

2) CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU
DF)/SLU DF/Economia/2019

X



• Os juros da dívida pública entram na categoria de
endividamento do setor público: quanto maior for o
estoque da dívida, maior será a diferença entre a carga
tributária bruta e a líquida.

( ) Certo

( ) Errado

3) CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU
DF)/SLU DF/Economia/2019

X



• Com relação à atuação do governo na economia,
particularmente no endividamento público, julgue o
item que se segue.

• O resultado primário contém os juros nominais
apropriados por competência incidentes sobre a dívida
pública.

( ) Certo

( ) Errado

4) CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU
DF)/SLU DF/Economia/2019

X



• Com relação à atuação do governo na economia,
particularmente no endividamento público, julgue o
item que se segue.

• O déficit público, que consiste na diferença entre o
investimento público e a poupança do governo, pode
ser financiado pela emissão de títulos públicos para
venda ao setor privado.

( ) Certo

( ) Errado

5) CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU
DF)/SLU DF/Economia/2019

X



6) CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU
DF)/SLU DF/Economia/2019
• A respeito da evolução do déficit público e da dívida

pública, julgue o item a seguir.

• A ocorrência de déficit primário em um ano prejudica o
pagamento dos juros da dívida pública nesse mesmo
ano, mas não aumenta o saldo devedor principal da
dívida.

( ) Certo

( ) ErradoX



• A respeito da evolução do déficit público e da dívida
pública, julgue o item a seguir.

• Parte da dívida pública mobiliária federal interna é
constituída de títulos indexados à variação da taxa de
câmbio do dólar americano.

( ) Certo

( ) Errado

7) CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU
DF)/SLU DF/Economia/2019

X



• A respeito da evolução do déficit público e da dívida
pública, julgue o item a seguir.

• Apesar de aumentos consideráveis em anos de crise, o
custo médio de captação da dívida tem-se apresentado
nos menores níveis, tendo atingido, em 2018, o mínimo
na série histórica, mantida desde 2006

( ) Certo

( ) Errado

8) CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU
DF)/SLU DF/Economia/2019

X



9) CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/
TCE-RO/Economia/2019
• De acordo com as estatísticas fiscais divulgadas pelo

Banco Central do Brasil em junho de 2019, os resultados
primários acumulados, nos últimos 12 meses, foram os
seguintes:

• déficit do governo central de R$ 110 bilhões;

• superávit dos governos regionais de R$ 20 bilhões;

• superávit das empresas estatais de R$ 3 bilhões.



• Considerando-se que, no mesmo período, os juros
nominais do setor público consolidado, apropriados
sobre a dívida líquida, atingiram R$ 357 bilhões, é
correto afirmar que a necessidade de financiamento do
setor público, para o período, foi igual a

a) R$ 444 bilhões.

b) R$ 447 bilhões.

c) R$ 467 bilhões.

d) R$ 487 bilhões.

e) R$ 490 bilhões.



10) CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/
TCE-RO/Economia/2019
• Segundo números divulgados pelo Tesouro Nacional, nos

últimos dois anos, o resultado fiscal do setor público foi
deficitário, o que resultou em aumento da dívida pública
em percentual do PIB - Internet: <www.stn.gov.br> (com adaptações).

• Com relação ao assunto abordado no texto apresentado e a
aspectos a ele relacionados, assinale a opção correta.

a) As despesas discricionárias no período de julho de 2018 a
junho de 2019 alcançou o montante de R$ 119,9 bilhões, valor
acima da média dos últimos 2 anos em termos nominais.

b) A estatística “acima da linha”, publicada mensalmente pela
Secretaria do Tesouro Nacional, considera as mudanças no
estoque da dívida líquida, incluindo fontes de financiamento
domésticas e externas.



c) Enquanto a estatística “abaixo da linha” permite analisar
como o governo financiou seu déficit, o resultado fiscal
“acima da linha” permite avaliar as causas dos
desequilíbrios, além de outros aspectos qualitativos da
política fiscal.

d) A estatística fiscal “abaixo da linha” permite ao gestor
público avaliar os resultados da política fiscal corrente por
meio de um retrato amplo e detalhado da atual
situação fiscal do país.

e) O resultado primário do governo central, acumulado no
período de 12 meses encerrado em junho de 2019,
alcançou R$ 119,7 bilhões; foi o menor valor dos
últimos 5 anos na série histórica divulgada pela Secretaria
de Tesouro Nacional.



• No Brasil, a dívida pública tem passado por várias fases,
gerando tanto elevação quanto diminuição da relação
dívida/PIB, o que tem influenciado sobremaneira a qualidade
de vida dos brasileiros. A respeito da relação dívida/PIB ao
longo da história brasileira, assinale a opção correta.

a) O início da década de 80 do século passado foi um período
de forte déficit fiscal e estagnação econômica, o que
elevou a relação dívida/PIB.

b) De 2003 a 2006, a relação dívida/PIB voltou a ficar em
patamares semelhantes aos do início da década de 80 do
século XX.

11) CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/
TCE-RO/Economia/2019



c) Nos primeiros anos da década de 90 do século passado, a
relação dívida/PIB subiu substancialmente, já que a dívida
pública passou de 20% do PIB para mais de 55% do PIB.

d) No período de 1999 a 2002, a relação dívida/PIB voltou a
diminuir.

e) No período de 1995 a 1998 a relação dívida/PIB ficou
praticamente estabilizada



12) CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/
TCE-RO/Economia/2019
• Acerca da carga tributária no sistema tributário brasileiro,

assinale a opção correta.

a) O Brasil possui um dos três maiores percentuais de carga
tributária em relação ao PIB.

b) O nível da carga tributária brasileira é inferior ao dos países
de renda per capita alta.

c) No período de 1991 a 2000, a carga tributária brasileira em
relação ao PIB manteve-se relativamente constante.

d) Nos últimos 10 anos, houve um crescimento contínuo da
carga tributária brasileira em relação ao PIB; nesse período o
maior valor foi atingido em 2017.

e) O último ano em que a carga tributária recuou em relação
ao PIB foi 2002; a partir daí, a tendência tem sido sempre de
crescimento.



• O sistema brasileiro de previdência é formado por um tripé com
três regimes previdenciários: o regime geral de previdência social
(RGPS), a cargo do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); o
regime próprio de previdência social (RPPS), de responsabilidade
do Tesouro Nacional; e o Regime Complementar. Várias reformas
da previdência foram implementadas com o objetivo de aumentar
o grau de justiça atuarial do sistema e diminuir as disparidades
entre o RPPS e o RGPS. A respeito da previdência social no Brasil,
assinale a opção correta.

a) O valor das aposentadorias e pensões dos servidores
públicos federais civis, independentemente da data de
entrada no serviço público, deixou de ser integral ou de ter
por base a totalidade da remuneração: ele ficou limitado ao
teto do RGPS.

13) CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/
TCE-RO/Economia/2019



b) No início da década de 70 do século passado, a relação
entre número de contribuintes e número de beneficiários
da previdência social era superior a 4; a
tendência nas últimas décadas tem sido de redução dessa
relação.

c) Mantida a tendência atual para o RGPS, a partir de 2030
deve aumentar o número de contribuintes do sistema para
cada aposentado do INSS.

d) O regime de aposentadoria por tempo de contribuição é
utilizado no Brasil e na maior parte dos países: esse regime
é benéfico e contribui para a sustentabilidade
do sistema.

e) A ampliação de benefícios assistenciais previstos na Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS) não influencia no
déficit da previdência.



14) CEBRASPE (CESPE) - Aud (CAGE RS)/
SEFAZ RS/2018
• No contexto da política fiscal, pode-se sintetizar a

matemática dos déficits e da dívida pública para
acompanhar a evolução da razão dívida/PIB da seguinte
forma:

• Aqui, as taxas são obtidas pela aproximação

todas as variáveis estão em termos reais e t indica o tempo:
ano t. Também:





• Dessa forma, é correto afirmar que menor será a razão 
dívida/PIB final quanto

a) menor for a constante g.

b) maior for o déficit primário em razão do PIB.

c) maior for a constante r.

d) maior for g em relação a r.

e) maior for o coeficiente de endividamento inicial. 



15) CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/Área 1 
2018 
• Acerca da economia do setor público e da estrutura

tributária e orçamentária no Brasil, julgue o item a seguir.

• O efeito Tanzi, que gera perda do valor real das receitas
públicas em ambientes inflacionários, contribuiu
significativamente para o aumento do déficit público no
Brasil no final dos anos 80 e início dos anos 90 do século
passado.

( ) Certo

( ) ErradoX



16) CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/
TCE-MG/Ciências Econômicas/2018

• Assinale a opção que apresenta fator que contribui para
a melhora do resultado primário.

a) atualização da tabela do imposto de renda

b) redução das despesas com o pagamento de juros

c) contenção do crescimento de despesas de custeio

d) desoneração da folha de pagamento das empresas

e) amortização de parcela da dívida pública



17) CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/
TCE-MG/Ciências Econômicas/2018
• Tendo em vista os conceitos de resultado primário, nominal,

operacional e de necessidade de financiamento do setor
público aplicados à economia brasileira, assinale a opção
correta.

a) O resultado primário do governo sofreu forte melhoria com
a implantação do Plano Real.

b) As despesas previdenciárias caíram nos primeiros anos do
Plano Real.

c) Os aumentos reais do salário mínimo melhoram as contas
do governo devido ao aumento do consumo e da atividade
econômica.



d) Desde 1995, o resultado operacional do setor público tem
sido inferior ao resultado nominal.

e) O resultado primário inclui a incidência de juros sobre a
dívida pública.



18) CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/
TCE-MG/Ciências Econômicas/2018
• Em relação à estrutura tributária e à evolução do déficit da

dívida pública brasileira, assinale a opção correta.

a) As multas são classificadas como receitas correntes.

b) As receitas decorrentes da colocação de títulos públicos
no mercado compõem o resultado primário da União.

c) As receitas patrimoniais não compõem o resultado
primário e, portanto, não são classificadas como receitas
correntes.

d) As receitas financeiras contribuem para a melhoria do
resultado primário.

e) O setor público financeiro faz parte do cálculo do
resultado primário.



19) CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEDF)/
SEDF/Economia/2017



• Os gráficos precedentes apresentam, como percentual
do produto interno bruto (PIB), a evolução das
necessidades de financiamento do setor público (NFSP),
do resultado primário e da despesa com juros, conforme
apuração do Banco Central do Brasil.

• A partir dessas informações e dos conceitos de
contabilidade fiscal, julgue o item seguinte.

• Quanto maior for a taxa de juros incidente sobre a dívida
pública, maiores serão os superávits primários para
estabilizar a dívida como proporção do PIB.

( ) Certo

( ) Errado

X                Anulada



• Os gráficos precedentes apresentam, como percentual do
produto interno bruto (PIB), a evolução das necessidades de
financiamento do setor público (NFSP), do resultado
primário e da despesa com juros, conforme apuração do
Banco Central do Brasil.

• A partir dessas informações e dos conceitos de contabilidade
fiscal, julgue o item seguinte.

• A evolução das NFSP mostra como o efeito combinado dos
juros nominais e do resultado primário foram relevantes
para explicar o aumento da dívida líquida do setor público
verificado em 2015.

( ) Certo

( ) Errado

20) CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEDF)/
SEDF/Economia/2017

X    



• Os gráficos precedentes apresentam, como percentual do
produto interno bruto (PIB), a evolução das necessidades de
financiamento do setor público (NFSP), do resultado
primário e da despesa com juros, conforme apuração do
Banco Central do Brasil.

• A partir dessas informações e dos conceitos de contabilidade
fiscal, julgue o item seguinte.

• As dívidas dos estados e dos municípios não são
consideradas no cálculo da dívida bruta do governo geral
(DBGG), razão pela qual o indicador não é adequado para
comparar a dívida do Brasil com a de outros países, por
subestimá-la.

( ) Certo
( ) Errado

21) CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEDF)/
SEDF/Economia/2017

X    



22) CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEDF)/
SEDF/Economia/2017
• No que se refere ao financiamento do déficit público no

Brasil a partir da década de 80 do século passado e de sua
relação com a inflação e o crescimento econômico,
julgue o próximo item.

• As receitas de senhoriagem, entre meados da década de 80 e
da de 90 do século passado, contribuíram para o
financiamento do déficit público, permitindo, em
determinados períodos, a redução da dívida líquida como
proporção do PIB.

( ) Certo

( ) Errado

X    



23) CEBRASPE (CESPE) - Esp (FUNPRESP)/
FUNPRESP/Investimentos/2016
• Conforme números divulgados pelo Banco Central, nos

últimos dois anos o resultado fiscal do setor público foi
deficitário, o que resultou no aumento da dívida pública
em termos de percentual do PIB. Julgue o item a seguir,
com relação à dívida pública e à necessidade de
financiamento do governo.

• O déficit do governo pode ser medido pela variação da
dívida pública.

( ) Certo

( ) Errado

X    



24) CEBRASPE (CESPE) - Esp (FUNPRESP)/
FUNPRESP/Benefícios/Atuária/2016
• Conforme números divulgados pelo Banco Central, nos

últimos dois anos o resultado fiscal do setor público foi
deficitário, o que resultou no aumento da dívida pública
em termos de percentual do PIB. Julgue os itens a seguir,
com relação à dívida pública e à necessidade de
financiamento do governo.

• A relação dívida líquida-PIB registrou aumento contínuo
a partir de 2003.

( ) Certo

( ) ErradoX    



25) CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/
TCE PA/Administrativa/Economia/2016

• No que se refere aos conceitos de déficit público e de
dívida pública, julgue o seguinte item.

• O resultado primário do setor público corresponde ao
déficit nominal deduzido dos juros nominais incidentes
sobre a dívida pública.

( ) Certo

( ) Errado

X    



• Com relação aos conceitos de contabilidade fiscal,
julgue o próximo item.

• O Tesouro Nacional aplica a metodologia “abaixo da
linha” para obter o resultado fiscal decorrente das
diferentes rubricas de despesas e receitas dos órgãos do
governo.

( ) Certo

( ) Errado

26) CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/
TCE PA/Administrativa/Economia/2016

X    



• A propósito da sustentabilidade do endividamento
público e das formas de financiamento dos déficits do
governo adotadas pelo Brasil em sua história econômica,
julgue o item que se segue.

• A presença de superávits primários recorrentes é
condição insuficiente para garantir a sustentabilidade do
endividamento público.

( ) Certo

( ) Errado

27) CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/
TCE PA/Administrativa/Economia/2016

X                 Que conta é essa ?   



• Com respeito à estrutura orçamentária e à evolução do
déficit e da dívida pública brasileira, julgue o item que se
segue.

• A evolução da dívida externa líquida negativa no final da
primeira década deste século ajudou a reduzir a dívida
total líquida do setor público, ainda que a dívida interna
líquida tenha crescido.

( ) Certo

( ) Errado

28) CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/
TCE PA/Administrativa/Economia/2016

X    



• 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 o item subsequente.

• 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.

( ) Certo

( ) Errado

29) CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/
TCE PA/Administrativa/Economia/2016

X    



• Considerando a estrutura orçamentária e a evolução da
dívida pública brasileira, julgue o item subsequente.

• O déficit da previdência oficial faz parte do cálculo do
superávit primário.

( ) Certo

( ) Errado

30) CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/
TCE PA/Administrativa/Economia/2016

X    



• Considerando a estrutura orçamentária e a evolução da
dívida pública brasileira, julgue o item subsequente.

• Indicador essencial para se avaliar a trajetória da dívida
pública, o resultado primário do Governo Central é
apurado pelo regime de caixa.

( ) Certo

( ) Errado

31) CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/
TCE PA/Administrativa/Economia/2016

X    



• A respeito do financiamento do setor público no Brasil,
julgue o item a seguir.

• Para que a condição de equilíbrio da relação dívida
pública/PIB ocorra, a expectativa de um menor
crescimento econômico do Brasil, nos próximos anos,
ceteris paribus, exige uma geração de superávits
primários maiores no período.

( ) Certo

( ) Errado

32) CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/
Auditoria Governamental/2015

X    



33) CEBRASPE (CESPE) - Eco (MPOG)/
MPOG/"SPU"/2015
• Considerando as transformações estruturais da

economia brasileira após o lançamento do Plano Real,
julgue o item a seguir.

• A emissão de elevado volume de dívida interna atrelada
ao câmbio fez parte das medidas adotadas pelo Tesouro
Nacional no início do Plano Real.

( ) Certo

( ) Errado

X    



34) CEBRASPE (CESPE) - Eco (MPOG)/
MPOG/"SPU"/2015
• Considerando as transformações estruturais da

economia brasileira após o lançamento do Plano Real,
julgue o item a seguir.

• A desvalorização da taxa de câmbio, atualmente
aumenta a dívida líquida do setor público.

( ) Certo

( ) ErradoX    



• Considerando a estrutura orçamentária e a evolução do
déficit e da dívida pública brasileira, julgue o item
subsecutivo.

• As liberações do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
integram o cálculo do superávit primário.

( ) Certo

( ) Errado

35) CEBRASPE (CESPE) - Eco (MPOG)/
MPOG/"SPU"/2015

X    



36) CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/
ABIN/Área 1/2018
• Acerca da economia do setor público e da estrutura

tributária e orçamentária no Brasil, julgue o item a
seguir.

• A Lei de Wagner inclui o efeito translação, responsável
pelo crescimento da participação do Estado na
economia em decorrência do crescimento da tributação
em função de perturbações de ordem social ou
econômica.

( ) Certo

( ) ErradoX    



37) CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/
TCE-MG/Ciências Econômicas/2018

• Com a Emenda Constitucional n.º 95/2016, que instituiu
o novo regime fiscal (NRF), buscou-se restaurar o
equilíbrio das contas públicas e a sustentabilidade do
endividamento público. No que diz respeito aos efeitos
desse novo regime no resultado primário, nas despesas
públicas e no endividamento público, o NRF

a) impõe maior racionalização sobre a alocação e a
priorização do gasto público.

b) estabelece penalidades no caso de ocorrência de
déficits primários, ainda que em períodos recessivos.



c) estabelece limites para a dívida líquida do setor
público, com a proibição de criação de novas despesas
obrigatórias.

d) impõe a geração de resultados primários positivos no
curto prazo.

e) estabelece o congelamento das despesas públicas em
termos nominais.



• Existem várias outras questões sobre o tema
Previdência nas provas organizadas pela CEBRASPE.
Em geral, aparecem em um bloco que eles chamam
de Reforma do Estado (administrativa e
previdenciária).



Incidência Tributária e Falhas de Mercado



1) CEBRASPE (CESPE) - Aud (TCE-RN)/2015 
• No que se refere a falhas de mercado, julgue o item que

se segue.

• O fato de um grande número de pessoas não contratar
seguro para seus automóveis justifica o valor elevado da
franquia cobrado dos indivíduos que contratam esse tipo
de serviço.

( ) Certo

( ) ErradoX    



2) CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ CE)/TJ
CE/Técnico Administrativa/Adm./2014
• No que diz respeito ao orçamento público e aos demais

mecanismos de atuação do governo nas finanças públicas,
assinale a opção correta.

a) Cabe ao Estado atuar direta ou indiretamente sobre os
monopólios naturais, de modo a promover um nível ótimo
de produção.

b) As externalidades negativas ocorrem quando as ações de
um indivíduo ou empresa implicam benefícios a outros
agentes econômicos.

c) O orçamento misto é aquele que envolve entidades da
administração pública direta e indireta.



d) Entre as funções do orçamento público no Brasil está a
definição da política de aplicação das agências oficias de
fomento.

e) São considerados bens públicos os produtos ou serviços
produzidos por entidades da administração direta ou
indireta.



3) CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/
Economia/2014
• Com relação à teoria do setor público e às práticas de

regulação, julgue o item que se segue.

• O fenômeno econômico conhecido como Tragédia dos
Comuns é um caso de externalidade associado à
utilização excessiva de um recurso de produção, o qual
pertence a toda a sociedade, e não a uma pessoa em
particular.

( ) Certo

( ) Errado

X    



4) CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ SE)/TJ SE/
Apoio Especializado/Economia/2014

• No que concerne às funções dos governos e às diversas
formas de intervenção do Estado na atividade
econômica, julgue o item que se segue.

• Falhas de mercado são situações em que o mercado
competitivo não é capaz de, isoladamente, alcançar a
eficiência econômica, o que justifica a intervenção do
Estado para alocar bens e serviços de forma mais
eficiente.

( ) Certo

( ) Errado

X    



5) CEBRASPE (CESPE) - AE ES/SEGER
ES/ Ciências Econômicas/2013

• A correção de falhas de mercado que possam impedir a alocação
eficiente de recursos na economia é a principal função do
governo na esfera econômica. Acerca desse tema, assinale a
opção correta.

a) Ações governamentais que visam à melhoria do nível de
informações dos consumidores sobre os bens de consumo
relacionadas à esfera legal, no que concerne aos direitos do
consumidor, não se qualificam como ações no âmbito da
correção de falhas de mercado.

b) Um bem público deve ser gerido com base no princípio da
exclusão, ou seja, o consumo do bem por um indivíduo impede o
seu consumo por todos os demais. Por essa razão, o provimento
do bem público deve ser garantido pelo governo, de forma que
toda a sociedade tenha acesso a serviços fundamentais.



c) A instituição de leis de proibição do fumo em locais
públicos e em ambientes fechados é um exemplo de
atuação do Estado na correção de falhas de mercado.

d) Diz-se que um mercado é incompleto quando um bem ou
serviço deixa de ser ofertado em razão de seu custo de
produção estar acima do valor que os consumidores estão
dispostos a pagar por ele.

e) As externalidades positivas, ou seja, as ações econômicas
que produzem benefícios para outros agentes que não
aqueles diretamente envolvidos em sua produção
ou consumo, não se qualificam como falhas de mercado.



6) CEBRASPE (CESPE) - ERPDACGN (ANP)/
ANP/Área II/2013

• A respeito dos conceitos de que trata a teoria da regulação
econômica, que justificam a intervenção do Estado para
promover o bem-estar da sociedade, julgue o item
subsequente.

• Ainda que o preço que os consumidores estejam dispostos a
pagar seja maior que o custo de produção, é possível que um
bem ou um serviço não seja ofertado pelo

• setor privado, o que caracteriza uma falha de mercado
denominada mercado incompleto.

( ) Certo

( ) Errado

X    



7) CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/
Área 4/2012
• Julgue o item seguinte, relativo a regulação, agências

reguladoras, falhas de mercado e defesa da
concorrência.

• Se o custo marginal social for igual ao benefício
marginal, haverá o que se denomina falha de mercado.
Essa falha ocorre somente no caso de existirem
mercados incompletos, concorrência imperfeita,
externalidades ou informação assimétrica.

( ) Certo

( ) ErradoX    



8) CEBRASPE (CESPE) - Aud (CAGE RS)/
SEFAZ RS/2018
• A respeito de falhas de mercado e de bens públicos, assinale

a opção correta.

a) Um bem é denominado público se é rival e excludente.

b) Um bem é denominado comum se é não rival e não
excludente.

c) Se o benefício social de determinada ação for de 30
unidades e o benefício privado for de 20 unidades e se o
custo marginal for expresso por 10 + 2a, em que a é
o nível da ação, então haverá deficiência de 5 unidades na
produção socialmente ótima.



d) Sendo o benefício social de determinada ação expressa por
400 - 10a e o custo social igual a 100 + 20a, em que a é o
nível da ação, então o nível ótimo da ação
será a = 20 unidades.

e) Uma rodovia livre de pedágio é considerada um bem
público.



9) CEBRASPE (CESPE) - Eco (DPU)/2016 
• Em relação à economia do setor público e aos objetivos

da intervenção governamental na economia, julgue o
item a seguir.

• O transporte coletivo urbano constitui um exemplo de
bem público clássico.

( ) Certo

( ) ErradoX    



10) CEBRASPE (CESPE) - Aud (TCE PR)/2016 
• A respeito de bens públicos, assinale a opção correta.

a) O consumo de bens públicos pode ser excluído de
determinados indivíduos ou segmentos da população.

b) Os bens públicos são usados ou consumidos por todos,
a custo social zero.

c) São sempre produzidos pelo Estado.

d) O aumento do consumo de bens públicos não afeta os
custos de produção.

e) Os bens públicos são rivais e sua provisão pelo Estado
gera externalidades positivas.



11) CEBRASPE (CESPE) - Eco (SUFRAMA)/
2014

• Acerca de bens públicos, julgue o item a seguir.

• O sistema monetário nacional pode ser considerado um
exemplo de bem comum.

( ) Certo

( ) ErradoX    



• No que concerne às funções dos governos e às diversas
formas de intervenção do Estado na atividade
econômica, julgue o item que se segue.

• A educação e a saúde são consideradas bens públicos,
sujeitos ao princípio da não exclusão, de forma que,
além do Estado, somente instituições sem fins lucrativos
podem fornecer esses serviços no Brasil.

( ) Certo

( ) Errado

12) CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ SE)/
Apoio Especializado/Eco/2014

X    



13) CEBRASPE (CESPE) - ERSS (ANS)/2013 
• Com relação ao estudo da teoria da regulação

econômica, julgue o item subsequente.

• Pelo princípio da não exclusão, o custo marginal de
prover um bem público para um consumidor adicional é
zero para qualquer nível de produção.

( ) Certo

( ) ErradoX    



14) CEBRASPE (CESPE) -Diplomata/IRBr/2018 
• Trecho 1: Caso Cooke versus Forbes. Um dos processos na tecelagem

de tapetes de fibra de cacau [Cooke] era imergi-lo em um líquido
alvejante e, depois, pendurá-lo para secagem. Vapores de um
produtor de sulfato de amônia [Forbes] tinham o efeito de
transformar a cor brilhosa do tapete em uma cor escurecida e fosca.
(…) Uma ação foi ajuizada para impedir a manufatura de emitir tais
vapores. Os advogados do réu argumentaram que, se o autor “não
usasse um líquido alvejante específico, as fibras não seriam afetadas;
que seu método de produção era atípico, contrário ao costume do
comércio (…)”. O juiz explanou: “parece-me claro que uma pessoa
tem o direito de, na sua propriedade, realizar um processo de
manufatura em que se usa cloreto de estanho, ou qualquer outro
tipo de corante metálico, e que seu vizinho não tem a liberdade para
inundar o ambiente com gás que vai interferir na sua manufatura. Se
isto pode ser imputado ao seu vizinho, então, compreendo eu,
claramente ele terá o direito de vir aqui e pedir ajuda”.



• Trecho 2: (…) Com efeito, as propostas de solução do problema da
poluição causada pela fumaça, bem como de outros problemas
similares, feitas por meio da tributação, se sustenta com
dificuldades advindas dos problemas relativos ao cálculo, da
diferença entre dano médio e dano marginal e das inter-relações
entre os danos causados a diversas propriedades etc.

• R. H. COASE. O problema do custo social. In: Journal of Law and
Economics. 1960 (traduzido e adaptado).



• Com referência ao que é apresentado nos trechos 1 e 2,
julgue (C ou E) o item a seguir, acerca da análise de custo-
benefício, com base na teoria dos tipos de mercados
e de bens.

• O problema apresentado no primeiro trecho, que se
refere ao julgamento do processo de Cooke contra
Forbes, é conhecido como externalidade.

( ) Certo

( ) Errado

X    



• Com referência ao que é apresentado nos trechos 1 e 2,
julgue (C ou E) o item a seguir, acerca da análise de
custo-benefício, com base na teoria dos tipos de
mercados e de bens.

• A solução para o problema apresentado no primeiro
trecho, de acordo com o teorema de Coase, é a correta
atribuição dos direitos de propriedade envolvidos no
caso, desde que não haja custos de transação.

( ) Certo

( ) Errado

X    



• Com referência ao que é apresentado nos trechos 1 e 2,
julgue (C ou E) o item a seguir, acerca da análise de custo-
benefício, com base na teoria dos tipos de mercados
e de bens.

• O teorema de Coase permite inferir que, eliminados os
custos de transação, seria possível Cooke vender para
Forbes o seu direito a ter ar limpo, de modo que este
pudesse emitir os vapores de sulfato de amônia.

( ) Certo

( ) Errado

X    



• Com referência ao que é apresentado nos trechos 1 e 2,
julgue (C ou E) o item a seguir, acerca da análise de custo-
benefício, com base na teoria dos tipos de mercados
e de bens.

• No segundo trecho, faz-se referência ao tributo (ou
imposto) Tobin.

( ) Certo

( ) ErradoX    



15) CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-
PA)/TCE - Administrativa/Eco/2016
• O defeso é a paralisação das atividades de pesca para

proteger as espécies de peixes durante o seu período de
reprodução, garantir a manutenção de forma sustentável
dos estoques pesqueiros e, consequentemente, manter a
atividade e a renda dos pescadores. Assim, todo pescador
profissional que exerce suas atividades de forma
individual ou em regime de economia familiar fica impedido
de pescar durante a época de reprodução das espécies-alvo
de suas pescarias. Nesse período, os pescadores
profissionais recebem seguro-desemprego ou seguro-defeso
em parcelas mensais, na quantia de um salário mínimo, em
número equivalente ao período de paralisação.

• Internet: < www.mpa.gov.br > (com adaptações).



• Com referência ao assunto abordado no texto e sua relação
com as funções econômicas governamentais, julgue o item a
seguir.

• A ação de pescar no período de defeso e seu impacto sobre
a atividade pesqueira em geral representam uma falha de
mercado classificada como externalidade negativa.

( ) Certo

( ) Errado

X    



• 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).

16) CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-
PA)/TCE - Administrativa/Eco/2016



• Acerca das funções econômicas governamentais relacionadas
à política pública abordada no texto, julgue o item
subsequente.

• O rodízio imposto pela prefeitura visa prioritariamente lidar
com a falha de mercado caracterizada pela ocupação
desordenada de bens públicos.

( ) Certo

( ) ErradoX    



17) CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/
Consultor de Orç. e Fiscaliz. Financeira/2014
• No que se refere a custo de oportunidade,

externalidades e avaliação de projetos, julgue o item a
seguir.

• Os mercados privados são incapazes de lidar com os
problemas gerados por externalidades negativas.

( ) Certo

( ) ErradoX    



18) CEBRASPE (CESPE) – Ana (BACEN)/ Área 3 
– Pol. Eco. e Monet./2013 
• Em relação aos aspectos da microeconomia que

envolvem todo o sistema econômico, julgue o item
subsecutivo.

• Uma deseconomia externa existe quando o custo
marginal social é menor que o benefício social marginal.

( ) Certo

( ) ErradoX    



19) CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-ES)/
TCE-ES/TI/2012
• A respeito da atuação do governo nas finanças públicas e

das formas de intervenção da administração na economia,
julgue o seguinte item.

• Proibir a produção ou consumo de um bem considerado
nocivo a terceiros é uma forma comum de intervenção da
administração pública na economia. Segundo o Teorema de
Coase, em condições ideais, esse tipo de intervenção não
seria necessária no caso de haver externalidades negativas,
sendo suficientes, nesse caso, a definição clara dos direitos
de propriedade e a possibilidade de livre negociação entre
as partes afetadas pelo consumo do bem.

( ) Certo

( ) Errado

X    



20) CEBRASPE (CESPE) – Aud. -SEFAZ RS/2018 
• Conforme a teoria das finanças públicas, falhas de

mercado impediriam uma situação ótima de Pareto. Tal
teoria considera falhas de mercado a existência de

a) bens públicos, informação assimétrica e mercados
incompletos.

b) bens públicos, monopólios e desemprego.

c) inflação, externalidades negativas e competição.

d) externalidades positivas, monopsônio e simetria de
informação.

e) governo, monopólios naturais e mercado incompletos.



21) CEBRASPE (CESPE) – Aud. /TCE-PR/2016 
• Assimetria de informação é um tipo de falha de mercado

relacionada ao não fornecimento ou conhecimento de
informações para que os consumidores decidam de modo
racional. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

a) O cidadão que opta por adquirir um veículo usado em uma
agência credenciada por determinada marca, a preço maior
do que se comprasse diretamente de
particular, tem o objetivo de se proteger da seleção adversa.

b) O pagamento de gratificação de atividade a todos os
servidores de determinado órgão público,
independentemente do desempenho alcançado, contribui
para gerar tranquilidade e motivação no ambiente de
trabalho.



c) A presença de assimetria de informação impõe custos, mas
não provoca desvios de eficiência em comparação com
mercados competitivos.

d) Um exemplo clássico de risco moral (moral hazard) consiste
na realização, por uma empresa de plano de saúde, de
inspeção médica no ingresso de novos
beneficiários do plano, para detectar se eles apresentam
doenças preexistentes.

e) Se as companhias seguradoras de veículos retirassem a
franquia de seus produtos, mais consumidores poderiam
comprar o seguro e consequentemente a
seguradora poderia reduzir o preço dos seguros.



22) CEBRASPE (CESPE) - Aud (TCE-RN)/
TCE-RN/2015
• No que se refere a falhas de mercado, julgue o item que

se segue.

• Situações em que empresas de planos de saúde firmem
contratos com clientes que não informam que possuem
doenças preexistentes e, por isso, estão mais propensos
a utilizar os serviços do plano são caracterizadas como
situação de seleção adversa.

( ) Certo

( ) Errado

X    



23) CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ 
Economia/2014 

• Com relação às informações assimétricas, julgue o item
subsecutivo.

• Ao seguirem a teoria do salário de eficiência, algumas
empresas pagam salários acima do salário de equilíbrio
do mercado, o que reduz o problema do risco moral
nessas empresas.

( ) Certo

( ) Errado

X    



24) CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/
Controle Externo/Audit. Gov./2013
• No que concerne à teoria da regulação, julgue o item a

seguir.

• A condição para o problema de moral hazard (risco
moral) existe quando a ação do agente não é verificável
ou controlável.

( ) Certo

( ) Errado

X    



25) CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/
TCE-RO/Economia/2019
• Em um mercado em que a oferta é dada por p = 10, a

demanda é igual a p = 34 - q, em que p e q são,
respectivamente, o preço e a quantidade.

• Nesse contexto, caso o governo imponha um imposto de 2
unidades monetárias sobre o mercado, o valor arrecadado
pelo governo e o valor do peso morto, em unidades
monetárias, serão iguais, respectivamente, a

a) 20 e 2.

b) 20 e 4.

c) 22 e 2.

d) 44 e 2.

e) 44 e 4



26) CEBRASPE (CESPE) - Eco (DPU)/
DPU/2016
• Acerca da análise microeconômica relacionada à oferta

e à demanda, julgue o item subsequente.

• A introdução de um imposto em um mercado
competitivo, com oferta inelástica e demanda elástica,
faz que os consumidores paguem a maior parte do
custo tributário.

( ) Certo

( ) ErradoX    



27) CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/
Área IV/Consultor Legislativo/2014

• Considerando aspectos diversos referentes aos
instrumentos de politica fiscal e aos seus impactos
macroeconômicos, julgue o próximo item.

• A carga do imposto é totalmente suportada pelos
consumidores, caso a oferta seja perfeitamente elástica
ou a demanda seja perfeitamente inelástica.

( ) Certo

( ) Errado

X    
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