Economia
Prof. Marcelo
LISTA DE EXERCÍCIOS – MACROECONOMIA – AULA 14
1. (CESPE/ENAP/2015). Entre os conceitos utilizados para mensurar o endividamento do setor
público, que representa uma categoria dos gastos do governo, inclui-se o conceito denominado
necessidade de financiamento do setor público.
2. (CESPE/ENAP/2015). O conceito de resultado operacional é relevante em países de inflação alta,
uma vez que exclui o impacto da inflação sobre a necessidade de financiamento do setor
público. A função da atualização monetária é simplesmente repor a parcela do estoque da
dívida corroída pela variação dos preços.
3. (CESPE/ENAP/2015). O resultado primário avalia se o governo está ou não atuando dentro de
seus limites orçamentários, ou seja, contribuindo para a redução ou elevação do endividamento
do setor público. Existem duas formas de apuração dos resultados supracitados: são os
chamados critérios abaixo da linha e acima da linha. O critério abaixo da linha registra o
desempenho fiscal do governo mediante a apuração dos fluxos de receitas e despesas
orçamentárias em determinado período.
4. (CESPE/ENAP/2015). As necessidades de financiamento são apuradas nos governos federal e
estaduais. No caso dos municípios, essa exigência deve ser atendida para aqueles que têm
tribunais de contas.
5. (CESPE/ENAP/2015). Para que seja mantida a dívida constante como proporção do PIB, quanto
maior é o crescimento da economia, menor será a necessidade de gerar superávits primários.
6. (CESPE/MPU/2015). O resultado nominal é apurado pelo conceito “abaixo da linha”.
7. (CESPE/CADE/2014). O resultado fiscal do governo, ou a necessidade de financiamento,
representa o montante de recursos que o setor público não financeiro precisa obter junto ao
setor financeiro. A NFSP indica o aumento líquido da dívida em determinado período de tempo.
8. (CESPE/CADE/2014). Resultado primário é o equilíbrio entre as receitas e as despesas totais, o
que equivale ao conceito de NFSP. Ao utilizar o método abaixo da linha, o resultado primário
representa a variação total da dívida fiscal liquida no período.
9. (CESPE/CADE/2014). Por meio do resultado nominal, procura-se corrigir o efeito da inflação
incidente sobre o resultado primário, pois parte-se da premissa de que a inflação não distorce o
aspecto real da economia, mas somente seu aspecto monetário.
10. (CESPE/MPU/2013). As necessidades de financiamento do setor público não financeiro (NFSP)
apuram o resultado pelo regime de caixa, de maneira que as despesas públicas, com exceção
dos juros, são computadas como déficit no momento em que são pagas, e as receitas não são
consideradas quando ocorre o fato gerador, mas no momento do recebimento dessas.
11. (CESPE/MPU/2013). O resultado primário corresponde ao resultado nominal menos os juros
nominais apropriados por competência, incidentes sobre a dívida. O resultado primário permite
avaliar a consistência entre as metas de política macroeconômicas e a sustentabilidade da
dívida, ou seja, da capacidade do governo de honrar com seus compromissos.

12. (CESPE/Ministério da Justiça/2013). O déficit governamental pode ser expresso a partir do
déficit público nominal, que é calculado subtraindo-se as receitas totais do governo das
despesas totais.
13. (CESPE/Ministério da Justiça/2013). O lucro dos bancos públicos federais não consta do
resultado fiscal do setor público.
14. (CESPE/Ministério da Justiça/2013). O cálculo do resultado primário inclui a parcela de juros da
dívida pública.
15. (CESPE/ANTT/2013). O resultado primário do setor público corresponde ao déficit nominal
deduzido dos juros nominais apropriados por competência, incidentes sobre a dívida pública.
Para facilitar a mensuração do efeito da política fiscal executada pelo governo, a parcela dos
juros externos e incidentes sobre a dívida mobiliaria em moeda estrangeira não é considerada.
16. (CESPE/ANTT/2013). Com base nas informações abaixo e nos conceitos relacionados a dívida
pública, julgue os itens que se seguem.
O superávit primário do setor público consolidado alcançou R$ 5,7 bilhões em maio. O superávit
primário acumulado no ano alcançou R$ 46,7 bilhões, comparativamente a R$ 62,9 bilhões no
mesmo período do ano anterior. Os juros nominais, apropriados por competência, alcançaram
R$ 20 bilhões em maio. No ano, os juros nominais acumularam R$ 100,5 bilhões. No acumulado
em doze meses, os juros nominais alcançaram R$ 219,4 bilhões.
Política Fiscal. Nota para a imprensa BCB. 28/06/2013.
A necessidade de financiamento do setor público foi positiva em maio, haja vista o
resultado nominal negativo nesse mês.
O setor público gastou menos do que arrecadou no mês de maio, conforme evidenciado
pelo superávit primário de R$ 5,7 bilhões, que considera o esforço para o pagamento de
juros nominais de R$ 20 bilhões nesse mês.
17. (CESPE/ANCINE/2013). As necessidades de financiamento do setor público correspondem ao
déficit nominal, que pode ser definido como a diferença entre as despesas e as receitas totais
pelo critério acima da linha ou como a variação da dívida fiscal liquida pelo critério abaixo da
linha.
18. (CESPE/ANCINE/2013). Para evidenciar o esforço fiscal do governo no controle do déficit,
excluem-se do cálculo do resultado primário os juros reais apropriados pelo regime de caixa.
19. (CESPE/Ministério do Trabalho e Emprego/2008). Aumentos nas taxas de juros que incidem
sobre a dívida pública elevam as necessidades de financiamento do setor público (NFSP) no
conceito nominal, porém, não alteram o resultado primário do setor público.
20. (CESPE/Pref. De Boa Vista-RR/2004). As necessidades de financiamento do setor público
(NFSP), no Brasil, correspondem à variação do endividamento do setor público não-financeiro
junto ao sistema financeiro e ao setor privado, tanto doméstico como do resto do mundo.

Curso JB – preparatório para o Instituto Rio Branco – © Não é permitida a reprodução deste material.

21. (CESPE/CACD/2012). As necessidades de financiamento no setor público, no conceito
operacional, incluem a correção monetária, aplicando-se, portanto, a taxa de juros nominal
sobre o estoque da dívida pública.
22. (CESPE/TCE-ES/Auditor/2012). Em um país com superávit primário e déficit operacional, os
juros pagos são maiores que as necessidades de financiamento no conceito operacional.
23. (CESPE/TCE-ES/Auditor de Controle Externo/2012). Caso o setor público gaste menos do que
arrecadou, desconsiderando-se a apropriação de juros sobre a dívida existente, haverá superávit
primário. Logo, o resultado nominal será positivo.
24. (CESPE/DPU/2010. Adaptada). Embora se considere a dívida como um acumulado de déficits, é
relevante entender que déficit é variável estoque e dívida, uma variável fluxo.
25. (CESPE/SEMAD-ES/2008). Subtraindo-se do resultado operacional do setor público a atualização
monetária da dívida, obtém-se o resultado nominal, que não leva em conta a desvalorização
monetária decorrente da inflação.
26. (FGV/Fiscal de Rendas-RJ/2007). Déficit primário é definido como:
a) a diferença entre as receitas do governo e os gastos públicos com bens e serviços.
b) a diferença entre o déficit nominal e os juros nominais.
c) a diferença entre o déficit nominal e o déficit operacional.
d) a diferença entre o pagamento de juros reais e o déficit nominal.
e) a diferença entre os gastos totais do governo e as receitas do governo.
27. (FGV – Assessor Técnico - Economia – Detran/RN –2010). Sobre os gastos e receitas do
governo, pode-se afirmar que:
a) O superávit primário é igual à receita corrente do governo menos as despesas correntes do
governo.
b) A correção monetária e cambial da dívida é igual ao déficit nominal menos o déficit operacional.
c) O governo pode sempre elevar a sua arrecadação elevando a alíquota do imposto.
d) A diferença entre o déficit nominal e o déficit operacional é o pagamento dos juros nominais da
dívida.
e) Pode-se medir o déficit através da variação dos gastos correntes do governo.
28. (ESAF/ACE-MDIC/2002). Com relação aos conceitos de déficit e dívida pública, é incorreto
afirmar que:
a) o fato de os impostos serem maiores do que os gastos públicos não financeiros não garante uma
redução na proporção dívida pública/PIB;
b) o déficit público pode ser considerado como "variável fluxo";
c) a dívida pública pode ser considerada como "variável estoque";
d) a proporção dívida pública/PIB não pode ser maior do que 1;
e) quanto maiores forem as taxas nominais dos títulos públicos, maior deverá ser a necessidade de
financiamento do setor público em seu conceito nominal;
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29. (ESAF/CGU/2008). Suponha os seguintes dados extraídos do Anexo de Metas Fiscais do Governo
Federal:
Discriminação
Resultado Primário
Dívida Líquida
Resultado Nominal
Receitas Não-Financeiras

20X1
4% do PIB
45% do PIB
-1% do PIB
25% do PIB

20X2
4,5% do PIB
43% do PIB
0% do PIB
30% do PIB

20X3
5% do PIB
39% do PIB
1,5% do PIB
35% do PIB

Os dados consideram a metodologia de apuração de Resultados Fiscais, sob a ótica “acima da
linha”, utilizada no Brasil. De acordo com os dados e a metodologia de apuração das
Necessidades de Financiamento do Setor Público, marque a opção correta:
a) Quando da elaboração da Proposta Orçamentária para o ano de 20X1, as despesas primárias
estarão limitadas a 22% do PIB.
b) A previsão é de que, em 20X2, os juros nominais sejam de 5% do PIB.
c) Somente em 20X3 o Superávit Primário será maior do que os juros nominais do exercício.
d) O Resultado Nominal nulo, em 20X2, indica que o país conseguirá pagar toda a sua dívida.
e) A redução da dívida líquida ao longo dos três exercícios é em parte decorrente da diminuição
das despesas primárias ao longo dos três exercícios.
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