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Edital - 2009

De uma posição inicial bem modesta o papel do governo 
na economia modificou-se substancialmente. 
A grande crise de depressão econômica de 1930 deu 
origem a estudos que vieram justificar a necessidade de 
o governo intervir na economia para combater a 
inflação ou desemprego. 
As duas grandes guerras mundiais provocaram 
alterações definitivas nas preferenciais da coletividade 
quanto à necessidade de interferência do governo, 
visando à promoção do bem-estar. 
No pós-guerra a preocupação com problemas de 
desenvolvimento econômico constitui-se em outro fator 
importante para aumentar as atribuições do governo –
especialmente nos países subdesenvolvidos.

Evolução das funções do governo

função alocativa:alocação de recursos
função distributiva: distribuição de recursos na 
economia
função estabilizadora: manter a estabilidade na 
economia

Funções do estado na economia
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A disciplina Finanças Públicas, pode ser definida como o 
estudo da:
(A) obtenção, criação, gestão e dispêndio, pelo Estado, dos 
meios materiais e serviços visando à satisfação das 
necessidades coletivas;
(B) sistemática impositiva de mecanismos de controle, 
transparência e fidedignidade das informações prestadas 
pelos gestores públicos;
(C) natureza jurídica das relações travadas entre particulares 
e o Estado no exercício do poder de polícia;
(D) avaliação do cumprimento das metas previstas nos 
instrumentos de planejamento orçamentário;
(E) sistemática de controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres dos entes 
federados.

Questão 1 - (SEFAZ/AM/2005)

A atuação do governo na economia tem como objetivo 
eliminar as distorções alocativas e distributivas e de 
promover a melhoria do padrão de vida da coletividade. Tal 
atuação pode se dar das seguintes formas, exceto:
a) complemento da iniciativa privada.
b) compra de bens e serviços do setor público.
c) atuação sobre a formação de preços.
d) fornecimento de bens e de serviços públicos.
e) compra de bens e serviços do setor privado.

Questão 2 - (ESAF/APO- SP/ 2009)

• Na função alocativa o governo está preocupado 
primordialmente com a alocação eficiente dos recursos na 
economia. Muitas vezes o mecanismo de mercado leva a 
alocações de mercado que não são as mais eficientes ou 
mesmo, no limite, pode não levar a alocações. 
• Em geral os casos que os mecanismos de mercado não 
promovem a alocação de recursos são: i) quando existem 
economias externas; e ii) problemas de satisfação de 
necessidades coletivas (bens públicos).

Função Alocativa

• Na função distributiva o governo busca a melhoria da 
distribuição de renda. Os mecanismos de mercado 
privilegiam a eficiência, o que não garante que a sociedade 
está disposta a aceitar essa distribuição de renda. 
• Nesse caso a correção da desigualdade na repartição da 
renda deve ser efetuada mediante intervenção do governo.
• Um dos processos mais utilizados consiste em utilizar os 
tributos e os gastos do governo para tal finalidade. De um 
lado aumentando a progressividade dos tributos (quem 
ganha mais, paga mais) e de outro aumentando os gastos 
governamentais com transferências que beneficiem direta ou 
indiretamente (mediante manutenção de serviços gratuitos: 
saúde, educação, ou transferência de renda direta tais como 
o programa bolsa família).

Função distributiva
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• Na função de estabilização a preocupação fundamental 
consiste em controlar o nível agregado de demanda, com o 
propósito de atenuar o impacto social e econômico das crises 
de inflação ou depressão.  
• O controle da demanda agregada implica intervir sobre o 
crescimento das despesas privadas e governamentais de 
consumo ou de investimentos por meio, por exemplo, do 
controle dos gastos públicos, do credito e dos níveis de 
tributação. 
• Para o controle da demanda agregada o governo utiliza os 
instrumentos que tem a disposição: política fiscal, alterações 
no nível dos tributos e nos gastos do governo, e política 
monetária, através de alteração nos juros e no cambio.

Função distributiva

No tocante ao papel do Estado na atividade econômica, diz-
se que o setor público deve cumprir, fundamentalmente, as 
três seguintes funções:
a) distributiva, fiscalizadora e alocativa
b) distributiva, fiscalizadora e estabilizadora
c) distributiva, alocativa e estabilizadora
d) fiscalizadora, alocativa e estabilizadora
e) fiscalizadora, normativa e estabilizadora

Questão 3 - (AFC/STN /2001)

A aplicação das diversas políticas econômicas a fim de 
promover o emprego, o desenvolvimento e a estabilidade, 
diante da incapacidade do mercado em assegurar o 
atingimento de tais objetivos, compreende a seguinte função 
do Governo:
a) Função Estabilizadora.
b) Função Distributiva.
c) Função Monetária.
d) Função Desenvolvimentista.
e) Função Alocativa.

Questão 4 - (AFC/STN /2008)

A necessidade de atuação econômica do setor público 
prende-se à constatação de que o sistema de preços não 
consegue cumprir adequadamente algumas tarefas ou 
funções. Assim, é correto afirmar que 
a) a função distributiva do governo está associada ao 
fornecimento de bens e serviços não oferecidos 
eficientemente pelo sistema de mercado.
b) a função alocativa do governo está relacionada com a 
intervenção do Estado na economia para alterar o 
comportamento dos níveis de preços e emprego.
c) o governo funciona como agente redistribuidor de renda 
através da tributação, retirando recursos dos segmentos 
mais ricos da sociedade e transferindo os para os segmentos 
menosfavorecidos.

Questão 5 - (ESAF/AFC-CGU/2004)
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d) a função estabilizadora do governo está relacionada ao 
fato de que o sistema de preços não leva a uma justa 
distribuição de renda.
e) a distribuição pessoal de renda pode ser implementada 
por meio de uma estruturatarifária regressiva.

Questão 5 - (ESAF/AFC-CGU/2004)

Em relação à política distributiva dos governos, assinale 
a opção correta.
a) É a política que interfere diretamente na composição 
das mercadorias e serviços, técnicas produtivas e 
preços relativos. 
b) É a política que busca eqüidade da economia pública. 
c) É a política que diz respeito aos níveis desejados de 
produção, emprego, preços e equilíbrio do Balanço de 
Pagamentos, para uma dada capacidade produtiva.
d) É a política que se baseia diretamente na 
administração da demanda agregada.
e) É a política que interfere diretamente na divisão do 
produto entre o consumo e acumulação.

Questão 6 - (AFC/STN/200)

Em relação à política distributiva dos governos, assinale a opção 
correta.
A política fiscal é um instrumento importante que tem capacidade 
para afetar os quatro objetivos básicos da política econômica, que 
são crescimento do Produto Interno Bruto, controle da inflação, 
equilíbrio externo e distribuição de renda. Em relação à política 
fiscal, não se pode afirmar que
a) a curto prazo, a política fiscal interfere no nível de produção da 
economia, tanto por meio da ação direta do gasto público, como 
indiretamente, via tributação.
b) a longo prazo, a política fiscal é importante no sentido de 
disponibilizar recursos para investimentos, que tanto podem ser 
públicos como privados. 
c) a política fiscal pode afetar a distribuição de renda do país de 
duas formas: do lado do gasto público,dirigindo-o 
predominantemente às classes de menor poder aquisitivo e do lado 
da arrecadação, por meio de um sistema tributário progressivo.

Questão 7 - AFC/CGU /2006)

d) à medida que as importações de um país são determinadas pelo 
nível de demanda interna (entre outros fatores), a política fiscal 
interfere no equilíbrio externo, atuando exatamente sobre o nível 
de demanda, ou seja, quanto maior o gasto público e menor a 
tributação, maior será a demanda da economia, e portanto, maior o 
volume de importações.
e) quanto maior for o montante de poupança gerada no setor 
público, menor será a capacidade de o país investir e maior será o 
ritmo de crescimento da produção

Questão 7 - AFC/CGU /2006)
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Devido a falhas de mercado e tendo em vista a necessidade 
de aumentar o bem-estar da sociedade, o setor público 
intervém na economia. Identifique a opção correta inerente à 
função alocativa.
a) O setor público oferece bens e serviços públicos, ou 
interfere na oferta do setor privado, por meio da política 
fiscal.
b) O setor público age na redistribuição da renda e da 
riqueza entre as classes sociais.
c) Adotando políticas monetárias e fiscais, o governo procura 
aumentar o nível de emprego e reduzir a taxa de inflação.
d) Adotando políticas monetárias e fiscais, o governo procura 
manter a estabilidade da moeda.
e) O governo estabelece impostos progressivos, com o fim de 
gastar mais em áreas mais pobres e investir em áreas que 
beneficiem as pessoas carentes, como a educação e saúde.

Questão 8 -(AFC/STN/2005)

• O que é uma situação Ótima de Pareto? È uma situação 
em que não há como fazer com que um agente (pode ser 
uma pessoa, por exemplo) melhore sem que outro agente 
piore. 
• O primeiro teorema do bem-estar diz que o equilíbrio em 
mercados competitivos é eficiente no sentido de Pareto. Esse 
resultado é chamado de primeiro teorema do bem-estar 
social. O pressuposto desse teorema é que os agentes 
somente se preocupam com o seu consumo de bens, e não 
se preocupam com que os demais agentes consomem. 
• Mas a maioria dos mercados não são competitivos devido 
as falhas de mercado que são basicamente as seguintes: a) 
Externalidades ; b) Bens Públicos; c) Poder de mercado; e d) 
Informação Assimétrica.

Ótimo de Pareto e Falhas de Mercado

De acordo com a teoria das Finanças Públicas, existem 
algumas circunstâncias conhecidas como falhas de mercado, 
que impedem que ocorra uma situação de ótimo de Pareto. 
Assinale a opção falsa no tocante a tais circunstâncias.
a) Existência de bens públicos.
b) Externalidades.
c) Existência de monopólios naturais.
d) Maior transparência dos mercados.
e) Mercados incompletos.

Questão 9 - (ESAF/APO/2005) 

• Lei de Wagner: diz que com o crescimento da renda de 
um país, o setor público ganha maior participação na 
economia, ou seja, o setor público cresce a taxas maiores 
do que a economia como um todo. 

• As explicações para esse fenômeno são: 
• crescimento traz maiores demandas por bens públicos e 
semi-públicos, tais como, ruas, hospitais, etc; 

• aumento das necessidades relacionadas ao bem-estar 
(educação, saúde, previdência); 

• surgimento de estruturas de competição imperfeita, com 
necessidade de maior intervenção governamental

Hipóteses sobre o crescimento da despesas
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• Peacock e Wiseman: O crescimento dos gastos do 
governo deriva das possibilidades de obtenção de recursos. 
• Em períodos “normais”, haveria resistências à elevação da 
carga tributária, entretanto, em períodos de distúrbios 
sociais, haveria um grande crescimento dos gastos públicos.
• Como, por exemplo, nos períodos de guerras. Neste caso, o 
gasto se elevaria até o nível permitido pelo incremento de 
disponibilidade de recursos.

Hipóteses sobre o crescimento da despesas

• Musgrave, Rostow e Herber: Relacionam o crescimento 
dos gastos públicos com os estágios de crescimento do país.
• Nos estágios iniciais do desenvolvimento haveria maior 
demanda por gastos do governo (estradas, educação, 
saúde, etc.) 
• Nos estágios intermediários de desenvolvimento haveria 
uma demanda para que o setor público desempenhasse um 
papel de complementação dos investimentos privados. 
• Por fim, em estágios de maior desenvolvimento, os gastos 
públicos voltam a crescer novamente (em relação aos 
investimentos privados) devido saúde, educação, 
previdência, etc.

Hipóteses sobre o crescimento da despesas

Ao longo da história e, principalmente, nos dois últimos séculos, a 
participação do Estado na economia vem crescendo por várias razões. 
Identifique a única opção incorreta no que se refere às razões do 
crescimento da participação do setor público na atividade econômica.
a) Durante períodos de guerra, a participação do Estado na economia 
aumenta, mas o gasto
público se reduz.
b) Mudanças tecnológicas, como, por exemplo, a invenção do motor de 
combustão significou maior demanda por rodovias e infra-estrutura.
c) Crescimento da renda per capita, que gera um aumento da 
demanda de bens e serviços
públicos.
d) Novos grupos sociais passaram a ter maior presença política, 
demandando assim novos
empreendimentos públicos.
e) Mudanças da Previdência Social, pois, à medida que essa instituição 
passou a ser também um instrumento de distribuição de renda, isso 
levou a uma participação maior do Estado no mecanismo 
previdenciário.

Questão 10 - (ESAF/APO/2008)

Com relação às hipóteses teóricas do crescimento das despesas 
públicas, indique a única opção falsa.
a) Os modelos microeconômicos do crescimento dos gastos 
públicos são desenvolvidos com a finalidade de explicar as 
variações nas demandas pelos produtos finais do setor público.
b) As mudanças demográficas são uma importante variável para 
explicar as alterações e o crescimento dos gastos públicos, seja 
pelo acréscimo absoluto da população ou por sua própria 
distribuição etária.
c) Wagner estabeleceu como lei de expansão das atividades do 
Estado uma situação em que os gastos cresceriam inevitavelmente 
mais rápido do que a renda nacional, em qualquer Estado 
progressista.
d) Peacock e Waiseman estabeleceram que o crescimento do setor 
público, em que pese o crescimento da oferta, estaria limitado 
pelas possibilidades de expansão da demanda, a qual, por sua vez, 
é limitada pela possibilidade de crescimento da tributação.
e) O grau de urbanização é destacado como variável importante na 
análise e determinação do crescimento dos gastos nas diferentes 
funções exercidas pelo governo.

Questão 11 - (ESAF/APO/2008)
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Confirmadas as previsões de “WAGNER”, para as mais variadas 
economias, sobre o aumento do gasto público, outras explicações 
mais específicas passaram a equacionar essa tendência. Assinale 
opção incorreta com relação ao aumento dos gastos públicos.
a) A menor produtividade do setor público, que torna os serviços 
governamentais mais caros, relativamente ao produto do setor 
privado. 
b) A busca das realizações governamentais, encaradas como a 
inauguração de certos investimentos (obras), sem a correta 
avaliação dos posteriores compromissos de custeio.
c) O controle dos subsistemas de planejamento (as grandes 
corporações) que interferem com as leis de mercado. 
d) À medida que fatores como o demográfico evoluem juntamente 
com o próprio crescimento da renda, da demanda global de bens 
produzidos pelo próprio governo, a elasticidade-renda se torna 
inferior à unidade. 
e) A dissociação natural entre o custo e benefícios das ações 
públicas, o que favorece os grupos de interesse em suas pressões 
para maiores gastos e a aceitação social desses gastos.

Questão 12 - (AFC/STN/2005)

Os modelos macroeconômicos procuram analisar o comportamento 
dos gastos públicos durante o tempo. Os modelos que tentam 
associar o crescimento dos gastos públicos com os estágios de 
crescimento do país foram desenvolvidos por 
a) Peacock , Wiseman e Wagner.
b) Adolpho Wagner.
c) Peacock, Wiseman e Herber.
d) Musgrave, Rostow e Herber.
e) Musgrave, Rostow e Kay.

Questão 13 - (AFC/CGU /2004)

Os modelos macroeconômicos procuram analisar o comportamento 
dos gastos públicos durante o tempo. Os modelos que tentam 
associar o crescimento dos gastos públicos com os estágios de 
crescimento do país foram desenvolvidos por 
a) Peacock , Wiseman e Wagner.
b) Adolpho Wagner.
c) Peacock, Wiseman e Herber.
d) Musgrave, Rostow e Herber.
e) Musgrave, Rostow e Kay.

Questão 13 - (AFC/CGU /2004)

Analisado, historicamente, o setor público tem, ao longo do último 
século, dilatado sobremaneira suas funções, tanto no plano 
econômico como no social. Uma série de razões básicas é 
responsável pela expansão da atividade do Setor Público. No que 
diz respeito a essas razões, indique a opção falsa.
a) Crises econômicas de âmbito mundial.
b) Redução da taxa de crescimento populacional.
c) Necessidade de estruturação e afirmação do processo de 
industrialização, no caso de países subdesenvolvidos.
d) Crescente militarização das nações.
e) Necessidade de modernização da infra-estrutura de transportes.

Questão 14 - (AFC/STN (2005)
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• Características dos bens públicos: são bens não-excludente e 
não-rival: justiça e segurança nacional
• Bens meritórios ou semi-publicos: são bens que apresentam 
grande externalidades: educação, saúde.

Bens Publicos 

Os diversos bens existentes na economia são agrupados de acordo 
com dois critérios: exclusividade e rivalidade. Segundo esses 
critérios, assinale a opção incorreta.
a) Bens públicos puros possuem duas características: a não 
rivalidade e a impossibilidade de exclusão de seu consumo.
b) Quando um bem é excludente mas não rival, diz-se que existe 
um monopólio natural para esse bem.
c) Os benefícios derivados dos bens semipúblicos, somente em 
parte se submetem ao princípio da exclusão e apenas parcialmente 
são divisíveis.
d) A oferta de determinados bens, por meio do orçamento público, 
torna-se necessária quando eles são rivais ou se para esses bens se 
aplica o princípio da exclusão.
e) Os bens privados são bens cujo consumo é rival, de maneira que 
o consumo desses bens, por um indivíduo, impossibilita que outro 
indivíduo também os consuma.

Questão 15 -(ESAF/APO/2009)

•As formas de o governo financiar seus gastos são: 
•tributos; 
•imposto inflacionário (emissão de moeda);
•emissão de títulos (através de endividamento).

Formas de financiamento do governo

• A teoria da tributação baseia em dois princípios fundamentais: 
Equidade e Neutralidade. Alem desses dois princípios, existem 
outros princípios desejáveis, tais como: simplicidade e 
produtividade. 
• A teoria da tributação baseia em dois princípios fundamentais: 
Equidade e Neutralidade. Alem desses dois princípios, existem 
outros princípios desejáveis, tais como: simplicidade e 
produtividade. 
• O conceito da equidade: Pelo principio da equidade a 
preocupação, no caso consiste, em dar um tratamento, em termos 
de contribuição, aos indivíduos considerados iguais – um critério de 
equidade horizontal – assegurando, ao mesmo tempo, que os 
desiguais serão diferenciados segundo algum critério a ser 
estabelecido, uma preocupação com a “equidade vertical”. 
• Dois critérios tem sido proposto para essa finalidade: a do 
“principio do beneficio” e da “capacidade de pagamento”. 

Princípios teóricos da tributação 
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• Principio do beneficio: Segundo o esse principio 
cada individuo deveria contribuir com uma quantia 
proporcional aos benefícios gerados pelo consumo do 
bem publico. 
• Esse método não é de fácil aplicação, pois a avaliação 
dos indivíduos sobre os benefícios gerados não e 
conhecida pelo governo. 
• Uma forma de aplicação parcial do principio do 
beneficio é possível em situações onde o financiamento 
do serviço publico ocorre diretamente através do 
pagamento de entradas, tarifas ou taxas de utilização, 
como no caso dos trens urbanos. 
• O Principio da Capacidade de pagamento: de 
acordo com esse principio, os indivíduos deveriam, na 
medida de suas capacidades, colaborar para o 
financiamento dos gastos governamentais. 

Princípios teóricos da tributação 

Assinale a opção falsa com relação aos Princípios Teóricos da 
Tributação.
a) Do ponto de vista do princípio do benefício, os impostos são 
vistos como preços que os cidadãos pagam pelas mercadorias e 
serviços que adquirem por meio de seus governos, 
presumivelmente cobrados de acordo com os benefícios individuais 
direta ou indiretamente
recebidos.
b) A neutralidade, na ótica da alocação de recursos, deveria ser 
complementada pela equidade na repartição da carga tributária.
c) O princípio da capacidade de pagamento sugere que os 
contribuintes devem arcar com cargas fiscais que representem igual 
sacrifício de bem-estar, interpretado pelas perdas de satisfação no 
setor privado.
d) Não existem meios práticos que permitam operacionalizar o 
critério do benefício, por não ser a produção pública sujeita à lei do 
preço.
e) A equidade horizontal requer que indivíduos com diferentes 
habilidades paguem tributos em montantes diferenciados. 

Questão 16 - (ESAF/APO/2009)

Do ponto de vista da distribuição da carga tributaria os tributos 
podem ser:
• progressivo: A medida que a renda aumenta a relação entre 
imposto a pagar e a renda cresce.
• neutro: A medida que a renda aumenta a relação entre imposto a 
pagar e a renda mantem-se constante..
• regressivo: A medida que a renda aumenta a relação entre 
imposto a pagar e a renda descresce.
Do ponto de vista da incidência:

• direto: o tributo incide sobre o individuo;
• indireto: incide sobre a atividade ou objetos, aqui estão os 
tributos específicos e os ad-valorem.
Do ponto de vista da base de incidência:

• renda: imposto que incide sobre a renda gerada na economia;
• patrimônio: imposto que incide pela simples posse do imóvel, por 
exemplo.
• vendas: imposto que incide sobre vendas de mercadorias e 
serviços.

Classificação dos tributos

Por política fiscal, entende-se a atuação do governo no 
que diz respeito à arrecadação de impostos e aos gastos 
públicos. Com relação à tributação, não é correto afirmar:
a) os tributos específicos e ad valorem são exemplos 
clássicos de impostos diretos.
b) o sistema tributário é dito progressivo quando a 
participação dos impostos na renda dos indivíduos 
aumenta conforme a renda aumenta.
c) o sistema tributário é considerado proporcional quando 
se aplica a mesma alíquota do tributo para os diferentes 
níveis de renda.
d) a aplicação de um sistema de imposto regressivo afeta 
o padrão de distribuição de renda, tornando-a mais 
desigual.
e) conforme aumenta a renda dos indivíduos e a riqueza 
da sociedade, aumenta a arrecadação de impostos diretos.

Questão 17 - (ESAF/APO/2009)
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O financiamento para que o Estado cumpra suas funções com a 
sociedade é feito por meio de arrecadação tributária, ou receita 
fiscal. Identifique a única opção errada referente aos princípios 
de tributação.
a) Pelo princípio da eqüidade, um imposto, além de ser neutro, 
deve ser equânime, no sentido de distribuir o seu ônus de 
maneira justa entre os indivíduos.
b) De acordo com o princípio do benefício, um tributo justo é 
aquele em que cada contribuinte paga ao Estado um montante 
diretamente relacionado com os benefícios que recebe do 
governo. 
c) A neutralidade pode ser avaliada sob dois princípios: princípio 
do benefício e princípio da capacidade de pagamento.
d) Os impostos podem ser utilizados na correção de ineficiências 
do setor privado.
e) Os argumentos favoráveis à utilização da renda como 
capacidade de pagamento baseiam-se na abrangência desta 
medida, pois renda inclui consumo e poupança.

Questão 18 - (ESAF/APO/2008)

Os sistemas de tributação diferenciam-se entre si de 
acordo com o tratamento tributário dado às diversas 
camadas de renda da sociedade. Com relação aos 
sistemas de tributação, identifique a única opção correta.
a) O sistema de imposto progressivo tem a característica 
básica de tributar mais fortemente
as camadas mais baixas de renda.
b) A aplicação de um sistema de imposto proporcional 
altera o padrão da distribuição de renda da sociedade.
c) A aplicação de um sistema de imposto progressivo não 
altera o padrão da distribuição de renda da sociedade.
d) No sistema regressivo, o percentual do imposto pago 
diminui com o aumento do nível de renda.
e) No sistema proporcional, o percentual de imposto a ser 
pago depende do nível de renda.

Questão 19 - (ESAF/APO/2008)


