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ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº 6.583, de
29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em
dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do
certame.

Cargo: Economista - Nível Superior
1.

Língua Portuguesa:
1.Compreensão de texto. 2. Linguagem conotativa e denotativa; figuras de linguagem 3. Aspectos de coesão
textual. 4. Valores sintáticos e semânticos das classes de palavras. 5. Sintaxe do período simples e do
composto. 6. Regência verbal e nominal. 7. Emprego do acento indicativo de crase. 8. Emprego e colocação dos
pronomes. 9. Concordância verbal e nominal. 10. Aspectos sintáticos e semânticos da colocação dos termos na
frase. 11. Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. 12. Emprego dos sinais de pontuação. 13.
Sistema ortográfico vigente. 14. Acentuação gráfica.

2.

Regimento da Assembleia Legislativa de Roraima
Disponível em: www.funrio.org.br

3.

Conhecimentos Específicos
1-Conceitos Fundamentais de Economia: O problema econômico. Bens econômicos. Escassez e escolha.
Alocação de recursos. A tecnologia. Lei da oferta e da procura. Curva de possibilidade de produção. Sistema
econômico. Funcionamento de uma economia de mercado. Teoria elementar de equilíbrio do mercado. 2Microeconomia: Teoria do consumidor. Preferência. Curva de demanda individual e de mercado. Função
utilidade e curva de indiferença. Restrição orçamentária. Equilíbrio do consumidor. Excedente do consumidor.
Efeitos substituição e renda. Bens normais e inferiores. A teoria da produção. Custos de produção. A função da
produção. Taxa marginal de substituição. Função de custo: curto e longo prazo, custo fixo e variável. Custo
marginal e custo médio. A teoria marginalista da distribuição. Rendimentos decrescentes e rendimentos de
escala. Isoquanta e isocusto. Elasticidades: Elasticidade-preço da procura e da oferta. Elasticidade-renda da
procura. Estruturas de mercado: estruturas de concorrência, concorrência perfeita, concorrência monopolista,
oligopólio e monopólio. Estratégias competitivas e jogos. Teoria dos jogos. Falhas de mercado. Equilíbrio geral e
bem-estar. Economias de escala e de escopo. Subsídio direto, indireto e cruzado. Integração vertical.
Contestabilidade. Barreiras à entrada. Bens públicos, semipúblicos e privados. Teoria do bem-estar social.
Governo e externalidades. 3-Macroeconomia: Fluxo circular da atividade econômica: produto e renda (fluxo
básico da economia, fluxo da atividade econômica, fluxo circular da renda). Oferta e demanda da moeda. Teoria
de determinação da renda. Renda nacional de equilíbrio. As funções consumo e investimento. Variação nos
componentes da demanda agregada e multiplicadores. Hiato inflacionário e hiato deflacionário. Modelo de
economia aberta. Taxa de câmbio e taxa de juro. Inflação e desemprego. Curva de Phillips. Política fiscal,
monetária e de rendas. Política cambial e política comercial. Contas nacionais: Contabilidade nacional. Produto
bruto e produto líquido. Produto interno e produto nacional. Produto a preços de mercado e a custo de fatores.
Produto nominal a produto real. Contas nacionais do Brasil. 4-Crescimento e Desenvolvimento
Econômico: Os Conceitos de crescimento e desenvolvimento econômico. Modelos de crescimento. Estratégias
de crescimento. Protecionismo e liberalismo econômico. 5-Finanças Públicas: Redistribuição de renda.
Políticas alocativas, distributivas e de estabilização. Conceito de déficit e dívida pública. Conceitos acima e
abaixo da linha. Necessidade de financiamento do setor público. Conceitos nominal e operacional de resultado
primário. Curva de Laffer. Perfil da dívida pública. Financiamento do déficit. Orçamento público e sua
administração no Brasil. Princípios orçamentários. Tipos de orçamento. Plano plurianual. Lei de diretrizes
orçamentária. Lei orçamentária anual. Lei de responsabilidade fiscal. Planejamento estratégico do setor público.
Contabilidade aplicada ao setor público: Princípios contábeis. Receitas e despesas. Classificação orçamentária.
Princípios de tributação. O sistema tributário brasileiro. Impostos regressivos e progressivos. Impostos sobre
consumo em cascata e sobre valor adicionado. Tributação e equididade. Os tributos no Brasil. Federalismo.
Previdência social. Estado regulador e teoria da captura. Parceria público-privada. Regulação econômica. Falhas
de mercado. Monopólio natural. Bens públicos. Externalidades. 6-Matemática Financeira: Juros e descontos
simples: conceitos básicos, taxas proporcionais, valor nominal, valor presente. Juros composto: conceito, taxa
equivalente, taxa efetiva, taxa nominal. Descontos composto: conceito, desconto composto real, desconto
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composto bancário, valor presente, equivalência de capitais. Empréstimos: Cálculo de valores presentes,
cálculos das prestações, cálculos dos montantes, planos de amortização, investimentos. 7Estatísticas: Conceitos básicos, populações e amostras, relação entre probabilidade e estatística, estatística
descritiva (medidas de tendência central: média, mediana e moda; médias de dispersão; amplitude, variância e
desvio padrão; diagrama de frequência; dados agrupados: histograma e outros gráficos), probabilidade,
distribuição normal, pesquisas e amostragens, indicadores econômicos (índice de preços, índice de preços ao
consumidor, índice de preços por atacado e dados de séries temporais), números índices para dados
econômicos (construção de índices simples, construção de índices agregados de preços – índices de laspeyres
e índices de paasche).

2

