
RIODE JANEIRO, 14 DE SETEMBRO DE 2.010. 
À  
Comissão de Concurso Público 
Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro 
 

REF: Parecer sobre recursos – Gabarito Oficial 
Concurso público - Edital 01/2010. 

 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recursos de candidatos quanto ao 
Gabarito oficial, referente ao Concurso Público deste Conselho, edital 01/2010. 
  
 
CARGO: Economista 
 
Prova Específica: Economista 
 
Questão 22 
 
O candidato requer a anulação da questão, alegando o seguinte:  
 
- “que além da opção "D" constante no gabarito que desloca a curva de oferta e não move a 
de demanda, penso que a opção "B" também não desloque "a curva de procura para uma nova 
posição como diz o enunciado da questão”. Por este enunciado, entende-se que a banca 
examinadora tinha por objetivo saber os eventos que deslocam a curva, não considerando, 
portanto, os deslocamentos ao longo da curva.” 
 
Recurso Improcedente: A curva da oferta significa a quantidade de mercadoria que os 
produtores ou ofertantes estão dispostos a vender conforme os preços determinados. 
Representa uma relação entre quantidade ofertada e o preço. Quanto mais alto for o preço 
maior será o desejo de as empresas produzirem e venderem. A resposta da quantidade 
ofertada às variações no preço pode ser representada por movimentos ao longo da curva da 
oferta. Quando a mudança é nas outras variáveis da oferta (por exemplo, queda nos custos 
de matéria prima) há uma mudança na própria curva da oferta ou mudança na oferta 
referindo-se ao deslocamento na curva da oferta. 
 
No que se refere à curva da demanda, esta nos informa à quantidade que os consumidores 
desejam comprar à medida que muda o preço do bem. Esta curva tem uma inclinação 
negativa, representando que os consumidores estão dispostos a comprar quantidades maiores 
se o preço está mais baixo. Os deslocamentos da curva da demanda se dão quando há 
aumentos no nível de renda, mantendo-se constante os preços, seria de se esperar um 
aumento da quantidade demandada, em face da renda mais alta dos consumidores. Portanto, 
provocando uma mudança na demanda, significando um deslocamento da curva da 
demanda. Por outra forma há também a mudança na quantidade demandada, quando 
para este caso ocorrem movimentos ao longo da curva de demanda. Estas terminologias 
podem ser vistas consultando o livro Microeconomia, de Pindyck, Roberto S e Rubinfeld, L. 
Daniel, 6ª. Edição,  Pearson Prentice Hall, São Paulo: 2006. 
Concluindo: A resposta mais acertada é a “D”, em face de que a exterminação do produto: 
“população bovina” restringiria a oferta deslocando a curva de demanda para quantidades 
menores. 
 
PORTANTO, MANTÉM-SE INALTERADO O GABARITO DA QUESTÃO. 

 
Atenciosamente 

 
Cristiano Impellizieri Marques 

Diretor Técnico 



 
RIODE JANEIRO, 14 DE SETEMBRO DE 2.010. 

À  
Comissão de Concurso Público 
Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro 
 

REF: Parecer sobre recursos – Gabarito Oficial 
Concurso público - Edital 01/2010. 

 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recursos de candidatos quanto ao 
Gabarito oficial, referente ao Concurso Público deste Conselho, edital 01/2010. 
  
 
CARGO: Economista 
 
Prova Específica: Economista 
 
Questão 25 
 
O candidato requer a anulação da questão, alegando o seguinte:  
 
- “a questão possui duas respostas pertinentes, dado que além da opção “A” tida como certa 
no gabarito, a opção “C” também pode ser considerada como uma decisão que não envolve 
política, pois a emissão de títulos públicos é uma decisão de política monetária.” 
 
Recurso Improcedente: É considerada ação ou decisão de política fiscal a administração das 
receitas e despesas do Governo. Quanto a Receita é maior do que a despesa diz-se que o governo 
está em superávit. Quanto ao contrário a receita é menor do que as despesas, diz-se que o governo 
encontra-se em déficit. Vide Livro do Prof José Pascoal Rossetti, Introdução à Economia, 12ª 
edição, Atlas, São Paulo:1987. 
 
Concluindo, a resposta correta e a opção “A”. 
 
PORTANTO, MANTÉM-SE INALTERADO O GABARITO DA QUESTÃO. 
 
 
 

Atenciosamente 
 
 
 

Cristiano Impellizieri Marques 
Diretor Técnico 

 
 
 
 
 
 
 



RIODE JANEIRO, 14 DE SETEMBRO DE 2.010. 
À  
Comissão de Concurso Público 
Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro 
 

REF: Parecer sobre recursos – Gabarito Oficial 
Concurso público - Edital 01/2010. 

 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recursos de candidatos quanto ao 
Gabarito oficial, referente ao Concurso Público deste Conselho, edital 01/2010. 
  
 
CARGO: Economista 
 
Prova Específica: Economista 
 
Questão 26 
 
O candidato requer a alteração do gabarito da questão para opção “A” pelo seguinte motivo:  
 
- “a política fiscal objetiva alcançar metas de alto nível de emprego, estabilidade de preços, 
distribuição de renda socialmente justa e crescimento econômico.” 
 
Recurso Procedente: Como se depreende da teoria explicitada na questão anterior (25) não 
visa “exclusivamente a manutenção da estabilidade dos preços”, mas sim a receita e despesa 
do governo. 
 
Concluindo, a resposta correta e a opção “A”. 
 
PORTANTO, ALTERA-SE  O GABARITO DA QUESTÃOPARA OPÇÃO “A”. 
 
 
 

Atenciosamente 
 
 
 

Cristiano Impellizieri Marques 
Diretor Técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIODE JANEIRO, 14 DE SETEMBRO DE 2.010. 
À  
Comissão de Concurso Público 
Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro 
 

REF: Parecer sobre recursos – Gabarito Oficial 
Concurso público - Edital 01/2010. 

Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recursos de candidatos quanto ao 
Gabarito oficial, referente ao Concurso Público deste Conselho, edital 01/2010. 
  
 
CARGO: Economista 
 
Prova Específica: Economista 
 
Questão 27 
 
O candidato requer a anulação da questão alegando que a mesma possui duas respostas 
pertinentes, a opção “A” e “B”. 
 
Recurso Procedente: As características que diferenciam concorrência monopolista e 
oligopólio são: 
 
- Oligopólio, neste tipo de mercado imperfeito, apenas algumas empresas são responsáveis 
pela maior parte ou por toda a produção. Este é o tipo de mercado que prevalece. Neste 
mercado os produtos podem ou não serem diferenciados. Ex. de oligopólio: indústria 
automobilística. 
 
A Concorrência Monopolista se constitui em uma estrutura de mercado em que são produzidos 
bens diferentes, entretanto, com substitutos próximos passíveis de concorrência. É uma 
estrutura de mercado que fica em posição  intermediária entre a concorrência perfeita e o 
monopólio. Na concorrência monopolista, pode-se destacar algumas características, a saber: 
a) número relativamente grande de empresas com certo poder concorrencial, porém com 
segmentos de mercados e produtos diferenciados, seja por características físicas, embalagem 
ou prestação de serviços complementares, como por exemplo, pós-venda; b)  a Margem de 
manobra para fixação dos preços não é muito ampla, uma vez que existem produtos 
substitutos no mercado; c) existem muitos compradores e muitos vendedores e d) os 
consumidores têm as suas preferências definidas e vendedores tentam diferenciar os seus 
produtos, daqueles produzidos pelos seus concorrentes directos, ou seja, os bens e serviços 
são heterogêneos. Exemplos deste tipo de concorrência: indústrias de confecções. Estas 
definições podem ser comprovadas na bibliografia citada acima do livro de Microeconomia. 
 
Portanto, pode-se perceber que o oligopólio é apenas um grupo de empresas que controlam a 
oferta, enquanto na concorrência monopolista existem números relativamente grandes de 
empresas com poder concorrencial, em segmentos diferenciados por características físicas ou 
outras. 
 
Conclusão: A resposta pode ser a “A” ou “B” pois fazem afirmações corretas, como se vê da 
teoria mencionada acima, sobre a concorrência monopolista e o oligopólio. 
 
PORTANTO, FICA A QUESTÃO ANULADA PELOS MOTIVOS EXPLICITADOS ACIMA. 

 
Atenciosamente 

 
 

Cristiano Impellizieri Marques 
Diretor Técnico 



 
RIODE JANEIRO, 14 DE SETEMBRO DE 2.010. 

À  
Comissão de Concurso Público 
Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro 
 

REF: Parecer sobre recursos – Gabarito Oficial 
Concurso público - Edital 01/2010. 

 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recursos de candidatos quanto ao 
Gabarito oficial, referente ao Concurso Público deste Conselho, edital 01/2010. 
  
 
CARGO: Economista 
 
Prova Específica: Economista 
 
Questão 30 
 
O candidato requer a anulação da questão alegando que a mesma possui duas respostas 
pertinentes, a opção “C” e “D”. 
 
Recurso Procedente: Pelos motivos explicitados, fica a questão anulada, por erro material 
em sua formulação 
 
PORTANTO, FICA A QUESTÃO ANULADA PELOS MOTIVOS EXPLICITADOS ACIMA. 
 
 
 

Atenciosamente 
 
 
 

Cristiano Impellizieri Marques 
Diretor Técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RIODE JANEIRO, 14 DE SETEMBRO DE 2.010. 

À  
Comissão de Concurso Público 
Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro 
 

REF: Parecer sobre recursos – Gabarito Oficial 
Concurso público - Edital 01/2010. 

 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recursos de candidatos quanto ao 
Gabarito oficial, referente ao Concurso Público deste Conselho, edital 01/2010. 
  
 
CARGO: Economista 
 
Prova Específica: Economista 
 
Questão 37 
 
O candidato requer a anulação da questão alegando o seguinte: 
 
- “Inversões financeiras são as dotações destinadas a aquisição de imóveis, ou o bem de 
capital já em utilização. Porém, o gabarito oficial indica a opção “A” como correta. Mas, o 
prédio em questão, que já está pronto, e será utilizado para instalação de serviço público, não 
significa que o prédio já tenha sido utilizado.” 
  
Recurso Improcedente: A distinção entre inversões financeiras e Investimentos é 
puramente econômica e, nem sempre a Lei 4320/64 segue estritamente o atributo econômico 
para a classificação, variando na busca de uma solução mais pragmática. 
 
Investimento seria toda aquela despesa de capital que geraria serviços e, em conseqüência, 
acréscimos ao Produto Interno Bruto. 
 
A Inversão Financeira, por sua vez, seria a despesa de capital que, ao contrario de 
Investimentos, não geraria serviços de incremento ao Produto Interno Bruto. Assim, a 
aquisição de um prédio já pronto para instalação de um serviço público é inversão 
financeira,pois mudou-se a estrutura de propriedade do bem, mas não a composição do 
Produto Interno Bruto. Mas a construção de um novo edifício é Investimento, pois que agora 
estão sendo gerados serviços e em conseqüência se incrementa ao PIB. 
  
PORTANTO, MANTEM-SE O GABARTO INALTERADO PELOS MOTIVOS EXPLICITADOS ACIMA. 
 
 
 

Atenciosamente 
 
 

Cristiano Impellizieri Marques 
Diretor Técnico 


