
  INSTRUÇÕES GERAIS

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que está recebendo a prova correta, ou seja, o nome e o código da
Formação informados nesta capa de prova correspondem aos impressos no seu caderno de respostas da Prova Discursiva.
• Você recebeu do fiscal:

Um caderno de questões da Prova Discursiva contendo 5 (cinco) questões;
Um caderno de respostas da Prova Discursiva, personalizado.

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique no caderno de questões da Prova Discursiva, se a numeração das questões e a
paginação estão corretas.
• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Discursiva. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo.
• Não é permitido copiar os assinalamentos feitos no caderno de questões da Prova Discursiva (Edital 01/2005 – Item 9.8.4 alínea e).
• Você deverá responder de forma dissertativa as questões da Prova Discursiva, no espaço apropriado do caderno de respostas da
Prova Discursiva, utilizando caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul.
• Em hipótese alguma você deverá assinar, rubricar ou inserir qualquer sinal que identifique o caderno de respostas da Prova Discursiva,
sob pena de ser eliminado da Seleção Pública. O caderno de respostas da Prova Discursiva não pode ser dobrado, amassado,
manchado ou rasgado.
• Após o início da prova, o fiscal de sala iniciará a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2005 – Item 9.8.4 alínea a).
• Somente depois de decorrida uma hora do início da prova, você poderá entregar seu caderno de questões da Prova Discursiva e seu
caderno de respostas da Prova Discursiva e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2005 – Item 9.8.4 alínea c).
• Somente será permitido levar o caderno de questões da Prova Discursiva ao final do tempo total da prova, desde que permaneça em
sala até este momento.
• Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o seu caderno de questões da Prova Discursiva e o seu caderno
de respostas da Prova Discursiva, ressalvado o disposto no item anterior.
• Não esqueça de solicitar ao fiscal de sala, sua carteira de identidade, quando da entrega do seu material de prova.
• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.
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Atividade Data Local
Divulgação do resultado preliminar da Prova Discursiva 18/10/05 www.nce.ufrj.br/concursos

e-mail: recursosbndes@nce.ufrj.br
Fax: (21) 2598-3145 / 2598-3152

www.nce.ufrj.br/concursos
23/11/05 e 24/11/05 e-mail: recursosbndes@nce.ufrj.br

Fax: (21) 2598-3145 / 2598-3152

* Demais atividades consultar Manual do Candidato ou pelo endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos

18/11/05 e 21/11/05    Solicitação de Vista da Prova Discursiva

Vista da Prova Discursiva e interposição de recursos contra o resultado
preliminar da Prova Discursiva

    INSTRUÇÕES - PROVA DISCURSIVA
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas da Prova Discursiva. Solicite ao fiscal para efetuar as correções
na Ata de Aplicação de Prova.
• Efetue a desidentificação do seu caderno de respostas da Prova Discursiva, destacando a filipeta que se encontra na parte inferior
da primeira página do caderno, onde constam seus dados pessoais.
• Somente será objeto de correção da Prova Discursiva o que estiver contido na área reservada para a resposta. NÃO será considerado
o que estiver contido na área reservada para rascunho.
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PROVA DISCURSIVA - ECONOMIA

QUESTÃO 1

Considere uma indústria formada por apenas duas firmas, cujas curvas de custo total são iguais e dadas por
Ct(q) = 50q, onde q é a quantidade produzida pela firma. O bem produzido por elas é homogêneo. A demanda de mercado
deste bem é dada por Q(P) = 40 – 0,2P, onde P é o preço.

a) Encontre as quantidades que serão produzidas por cada firma e o preço de equilíbrio de Cournot, caso as
firmas se comportem de forma não cooperativa.

b) Encontre o preço e a quantidade total demandada de equilíbrio de Bertrand. Apresente duas hipóteses para
que este resultado seja diferente.

QUESTÃO 2

O Plano Real, implementado entre 1994 e 1998, viabilizou a conquista da estabilidade de preços no Brasil, após quase
duas décadas de alta inflação e diversas tentativas frustradas de estabilização. Por outro lado, conduziu a economia a
uma situação de crescente vulnerabilidade externa, que culminou com a crise cambial de 1999.

Analise as relações entre esse quadro externo e o Plano Real, considerando tanto o modelo de estabilização
implementado, quanto a condução da política macroeconômica no período.

QUESTÃO 3

Em outubro de 1998, o governo Fernando Henrique Cardoso implementou o PEF (Programa de Estabilização Fiscal), que
estabelecia metas de superávit primário (SP) para o setor público consolidado, para o período 1999-2001.

O principal objetivo do Plano era reverter a tendência de crescimento da Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) em
relação ao PIB. A partir de então, embora não mais sob o título de PEF, esse modelo de política fiscal foi mantido no
Brasil, as metas de SP estabelecidas a cada ano foram cumpridas, mas, até 2003 a relação Dívida/PIB não foi reduzida,
como mostra a Tabela abaixo.

Brasil: Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e Superávit Primário (SP)
1998-2004

Ano / % do PIB DLSP SP

1998 42,6 0,0

1999 49,7 3,2

2000 49,5 3,5

2001 52,6 3,6

2002 55,5 4,9

2003 58,1 4,4

2004 51,7 4,6

Fonte: Bacen, Boletins Mensais.

Discuta as possíveis razões desse resultado.

QUESTÃO 4

O critério da Taxa Interna de Retorno (TIR) é bastante usado como critério para escolha de  investimentos.  Não obstante,
este critério apresenta alguns problemas na sua utilização, entre eles o da unicidade.

a) Discorra sobre o que representa a questão da unicidade para o critério da TIR;

b) Aborde sucintamente a questão da unicidade para um projeto do tipo investimento convencional, isto é, o
fluxo de caixa do projeto apresenta apenas uma variação de sinal.  Ilustre sua resposta com um exemplo
numérico ou com um gráfico.
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QUESTÃO 5

Stiglitz e Ocampo, entre outros, têm uma visão crítica quanto aos resultados da implementação das normas do “Consenso
de Washington” por países em desenvolvimento, como Brasil, Argentina, México e Chile. Embora reconheçam a necessidade
de reformas, como a liberalização comercial em economias sujeitas a níveis elevados de proteção recorrentes nas
estratégias de substituição de importações, observam que “...não existem regras únicas que se possam aplicar a todos
os países e em qualquer época, nem a nenhum país isolado em diferentes épocas...”

OCAMPO, José A. Globalização e desenvolvimento. In: CASTRO, Ana C. (organizadora) Desenvolvimento
em Debate: Painéis do desenvolvimento brasileiro I. Rio de Janeiro: Mauad: BNDES, 2002, pág. 305

Em relação ao tema, e a partir da visão dos autores, explicite:

a) quais as mais importantes recomendações de política econômica que compuseram o “Consenso de Washington”;
b) os aspectos que se revelaram menos positivos após a adoção das medidas recomendadas pelo “consenso”;
c) que alternativas de projetos de desenvolvimento têm sido sugeridas no debate sobre o tema, após as

reformas implementadas.
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