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Funções do Estado na Economia 

(CESPE - Auditor Fiscal Controle Externo – Área 

Administrativa – Contabilidade – TCE/PA – 2016)  Cabe ao 

governo executar as funções econômicas exercidas pelo 

Estado, as quais se dividem em alocativa, distributiva e 

estabilizadora. 

 

GABARITO: 



Funções do Estado na Economia 

(FGV- Técnico Nível Superior – Economia ou Gestão 
Financeira – Pref. Salvador/BA – 2017) Relacione cada 
função econômica do governo à sua característica ou ao seu 
exemplo. 

  

1. Função Alocativa 

2. Função Distributiva 

3. Função Estabilizadora 

 



Funções do Estado na Economia 

( ) O acesso da população à água e ao esgoto tratável 
contribui para reduzir os gastos públicos com saúde. 

( ) O adequado uso da política monetária leva a uma taxa de 
inflação menor, sem afetar fortemente o desemprego. 

( ) Reduzir impostos sobre consumo tem efeitos 
progressivos sobre a renda das pessoas. 

(A) 1, 2 e 3.    (B) 1, 3 e 2. 

(C) 2, 3 e 1.    (D) 3, 1 e 2; 

(E) 3, 2 e 1. 

 

GABARITO: 



Funções do Estado na Economia 

(FGV – Auditor Fiscal Tributário - SMF/Cuiabá – 2016) Em 
relação às funções do governo, analise as afirmativas a 
seguir.  

I. A tributação sobre grandes fortunas e heranças pode ter 
função distributiva ou estabilizadora, a depender de como o 
governo irá alocar os valores arrecadados.  

II. A expansão do sistema de água e esgoto para áreas 
desfavorecidas está relacionada à função distributiva.  

III. Um programa de estímulo às contratações de jovens por 
empresas, em contrapartida de abono fiscal, é considerado 
função estabilizadora.  



Funções do Estado na Economia 

Assinale:  

 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta.  

(B) se somente a afirmativa II estiver correta.  

(C) se somente a afirmativa III estiver correta.  

(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.  

(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

 

GABARITO: 



Funções do Estado na Economia 

(FGV – Analista - Planejamento e Gestão - IBGE– 2016) 
Independentemente das competências específicas dos entes 
estatais, suas atribuições são geradoras de crescentes 
despesas, que exigem cada vez mais recursos para seu 
financiamento. Quando um ente estatal propõe no 
orçamento a estruturação do anel viário para escoamento 
da produção em uma determinada região, trata-se de uma 
atividade do âmbito da seguinte função do orçamento:  

 



Funções do Estado na Economia 

(A) alocativa;  

(B) distributiva;  

(C) estabilizadora;  

(D) fiscal;  

(E) investimento.  

 

 

 

 

GABARITO: 



Funções do Estado na Economia 

(CESPE - Analista Administrativo – ANAC – 2012) A função 
alocativa do orçamento público liga-se à provisão de bens e 
serviços pelo Estado.  

  
GABARITO:  



Funções do Estado na Economia 

(CESPE - Administrador – MJ – 2013) A intervenção direta 
do setor público em setores de infraestrutura, que 
caracteriza o exercício da função alocativa, justifica-se pela 
dificuldade do setor privado para aplicar recursos em 
projetos de grande porte. 

 

GABARITO:  



Funções do Estado na Economia 

(CESPE - Agente Administrativo – DPU – 2016) A função 
alocativa do orçamento visa à intervenção do governo na 
economia, com o objetivo de diminuir as desigualdades 
sociais no que se refere ao acesso a renda, bens e serviços 
públicos e benefícios da vida em sociedade.  

 
GABARITO:  



Funções do Estado na Economia 

(CESPE – Auditor Classe A – SEFAZ/RS – 2018) A função 
alocativa, uma das funções básicas do governo, visa  

A) ofertar bens e serviços públicos que não seriam 
oferecidos pelo mercado privado ou que seriam ofertados 
em condições ineficientes. 

B) combater choques monetários, com o ajuste no nível 
geral de preços, estabilização da moeda, alteração do 
câmbio e modificação da taxa de juros. 

C) interferir no ambiente econômico e elevar o nível de 
emprego e bem-estar da população por meio do emprego de 
instrumentos de política fiscal. 



Funções do Estado na Economia 

D) gerar condições para a oferta de bens privados no 
mercado pelos produtores, corrigindo imperfeições no 
sistema de mercado e, também, criando externalidades 
negativas. 

E) distribuir a riqueza na sociedade de modo a torná-la 
menos desigual, com o emprego de mecanismos como 
tributos, transferências financeiras governamentais, 
subsídios e incentivos fiscais. 

 

 

GABARITO: 

 



Funções do Estado na Economia 

(CESPE - Administrador – MJ – 2013) Ao empregar recursos 
públicos em programas de construção de moradias 
populares para a população de baixa renda, o Estado exerce 
a função distributiva. 

 

GABARITO: 

 



Funções do Estado na Economia 

(CESPE - Administrador – MS – 2013) Ao promover 
ajustamentos na distribuição de renda por meio da entrega 
gratuita de medicamentos à população, o Estado exerce 
função estabilizadora. 

 

GABARITO: 

 



Funções do Estado na Economia 

(CESPE - Analista Administrativo – ANAC – 2012) A função 
estabilizadora, que corresponde à utilização dos recursos 
públicos para estimular a estabilidade macroeconômica do 
país, é a mais antiga das funções de orçamento público. 

 

GABARITO: 

 



Funções do Estado na Economia 

(CESPE - Administrador – MI – 2013) A função 
estabilizadora do Estado consiste na intervenção do governo 
na economia, mediante políticas fiscal e monetária, para 
protegê-la de flutuações bruscas, caracterizadas por 
desemprego em alta ou por inflação em alta.  

 

GABARITO: 

 


