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Preencha o quadro acima, não deixando de assinar no local indicado;
A avaliação é individual;
Duração da avaliação é de 01 (uma) hora;
Essa avaliação tem o valor de 50 (cinquenta) pontos;
O tempo de tolerância para o início das provas e o tempo de sigilo é de 10
minutos.

QUESTÃO UM: Em relação às receitas orçamentárias é incorreto afirmar:

a) As receitas orçamentárias podem ser classificadas sob três ópticas, quais
sejam: captação de recursos, origem dos recursos e orçamento a que estão
vinculados.
b) Quanto a captação as receitas podem ser próprias ou de transferências.
Em que o ICMS é um tipo de receita própria dos municípios.
c) Quanto a origem dos recursos podem ser classificadas em quatro principais
categorias de receitas: tributária, contribuições, patrimonial, industrial,
agropecuária e serviços.
d) Quanto ao orçamento a que estão vinculadas existem as receitas do
orçamento da seguridade social e as receitas do orçamento fiscal.

QUESTÃO DOIS: No que concerne aos tributos, indique a resposta incorreta:

a) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
possa ser expresso, que não represente sanção por ato ilícito, instituída em lei
e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

b) As espécies de tributos são: impostos, taxas e contribuições de melhoria.
c) Os impostos decorrem de uma situação que independente de qualquer
contraprestação do Estado em favor do contribuinte.
d) As taxas são os valores cobrados quando é disponibilizado aos
contribuintes um benefício devido a realização de obras públicas.
QUESTÃO TRÊS: Identifique a resposta incorreta em relação aos tributos e a sua base

de cálculo:
a) O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um tributo incidente sobre a
propriedade.
b) O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é um tributo incidente
sobre venda de ativos reais.
c) O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um imposto incidente sobre
venda de produtos.
d) O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um
tributo incidente sobre venda de ativos reais.
QUESTÃO QUATRO: Em relação ao ente federativo responsável pela cobrança de

tributos, assinale a resposta incorreta:
a) O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é cobrado
pelos estados.
b) O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS) é cobrado pela União.
c) O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é cobrado pelo
Município.
d) O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é cobrado pela União.
QUESTÃO CINCO: No que concerne a participação do Estado na Economia, marque a

alternativa incorreta:
a) A carga tributária e a relação das despesas públicas em relação ao Produto
Interno Bruto são formas de mensurar o tamanho da intervenção do Estado na
economia.
b) A carga tributária é dada pela relação entre a arrecadação tributária e o
Produto Nacional Bruto (PNB).
c) A Lei de Wagner apresenta a hipótese de que à medida que o nível de renda
per capita se eleva, em países que se desenvolvem industrialmente e se
urbanizam, cresce a importância relativa do setor público.
d) Para Alan Peacock e Jack Wiseman a crescente demanda por gastos públicos
tem restrições políticas e econômicas.

QUESTÃO SEIS: Em relação às despesas públicas, marque a afirmativa incorreta:

a) As despesas públicas são classificáveis em vários critérios, entre os quais
estão o da categoria econômica e o da classificação funcional.
b) A classificação funcional das despesas subdivide em despesa corrente e
despesa de capital. Essa classificação demonstra o impacto do setor
público sobre os níveis de atividade e de emprego da economia.
c) As despesas correntes são os gastos para manter o governo em
funcionamento ou para redistribuição de renda.
d) As despesas de capital são gastos para realizar investimentos que alteram o
estoque de capital da sociedade.
QUESTÃO SETE: As falhas de mercado justificam a intervenção do governo, em

relação às falhas de mercado, marque a alternativa incorreta:
a) A existência de bens públicos, a externalidade e a assimetria de informação
apresentam relação com as falhas de mercado.
b) Os bens públicos puros apresentam duas características: a não rivalidade e a
impossibilidade de exclusão de seu consumo.
c) As externalidades representam a existência de produtores e
consumidores atomizados, tomadores de preço.
d) A informação assimétrica corresponde ao nível diferenciado de informação
existente entre os agentes.
QUESTÃO OITO: Com relação aos bens públicos e aos bens semipúblicos, indique a

resposta incorreta:
a) A defesa nacional é um exemplo de bem público puro, pois é não-rival e nãoexclusivo.
b) Os bens não exclusivos não são interessantes para uma empresa ofertar
visto que é possível excluir alguém do consumo em razão do não
pagamento.
c) A educação é um exemplo de bem semipúblico.
d) É raro encontrar bens públicos que sejam não-rivais e não-exclusivos.
QUESTÃO NOVE: No que diz respeito à intervenção do governo na economia, assinale

a resposta incorreta:
a) A satisfação das necessidades coletivas, a estabilidade econômica e a
distribuição de rendas estão entre os objetivos da intervenção do governo na
economia.
b) Os impostos e taxas, a dívida pública e a venda de produtos e serviços são
mecanismos de financiamento do governo.
c) A intervenção direta pode ocorrer via gastos públicos ou via empresa
governamental.

d) A intervenção indireta pode ocorrer via política macroeconômica e
investimento em infraestrutura econômica.
QUESTÃO DEZ: Marque a alternativa que não corresponde à política macroeconômica:

a)
b)
c)
d)

Política Fiscal.
Política Cambial.
Política Monetária.
Política de Produção de Bens Públicos.

