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documento de identidade estão corretos no Cartão-Resposta. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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Dados do Censo da Educação Superior de 2007 sugerem que o sistema de ensino de 
terceiro grau pode estar perto de alcançar um ponto de equilíbrio. Após vários anos em que a 
taxa de criação de novas instituições superiores beirava os 10% anuais, entre 2006 e 2007 ela 
foi de mero 0,5%, passando de 2.270 para 2.281 entidades. 

Saturação do mercado, porém, não significa que as necessidades do país estejam 
atendidas. Se o número de matrículas aumentou 8% no período, o de formandos cresceu em 
ritmo mais lento (3%). Diminui a proporção entre alunos ingressantes e concluintes, que era 
de 46% em 2006 e passou para 44% em 2007. 

Mais preocupante é a queda no número de diplomados em cursos de formação de 
professores para o ensino básico. Em 2007, formaram-se 70.507 docentes, 4,5% menos que 
em 2006. Algumas das maiores reduções envolvem profissionais para ensinar disciplinas 
obrigatórias, como letras (-10%), geografia (-9%) e química (-7%). 

Isso num país em que ao menos 300 mil professores carecem de qualificação 
apropriada para as aulas que ministram. Eis aí uma das principais deficiências da educação 
nacional. Ela só será sanada com o aprofundamento de uma política de revalorização da 
profissão, que começa por uma recomposição salarial mas não poderia esgotar-se nela. 

Dada a urgência de preparar mais e melhores professores, há que lançar mão de 
todos os meios - como o ensino a distância, que permite levar a qualificação aonde ela é mais 
necessária. A boa nova do censo é que essa modalidade conta já com 370 mil matriculados 
(7% do total), contra 207 mil no ano anterior. 

Falta agora criar as condições e os requisitos de qualidade para que esse potencial 
seja mobilizado na capacitação dos docentes de que o Brasil precisa. Caso contrário, resultará 
apenas em mais um canal de saturação. 

(Editorial do jornal Folha de S. Paulo, 4.2.2009) 
 
 
1. O texto trata da dificuldade que o sistema educacional brasileiro tem de formar profissionais 
com qualificação superior para atuar, sobretudo, no magistério. Entretanto, apresenta uma 
alternativa que pode contribuir para que se alcance o chamado “ponto de equilíbrio”. Qual seria 
esse recurso? 
 
a) Investimento na educação infantil 
b) Capacitação por meio do ensino a distância 
c) Destinação de mais verbas para a educação superior por parte da União 
d) Estímulo à pós-graduação 
e) Criação de mais escolas de ensino médio 
 
2. No período: “Falta agora criar as condições e os requisitos de qualidade para que esse 
potencial seja mobilizado na capacitação dos docentes de que o Brasil precisa” (linhas 21 e 22), 
o termo destacado é uma: 
 
a) Oração subordinada adverbial final 
b) Oração principal 
c) Oração subordinada substantiva subjetiva 
d) Oração subordinada substantiva completiva nominal 
e) Nenhuma das alternativas anteriores 
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3. Preencha corretamente as lacunas, observando a ordem: 
1 - A fraternidade entre os homens é ______________________ 
2 - É _______________________ a entrada de estranhos ao setor 
3 - A água gelada sempre é ______________________________ 
 
a) necessário - proibida - saborosa 
b) necessária - proibida - saboroso 
c) necessário - proibida - saboroso 
d) necessária - proibido - saboroso 
e) necessária - proibida - saborosa 
 
4. Apenas uma das alternativas abaixo apresenta erro de concordância verbal: 
 
a) Choveram críticas à administração do prefeito recém-empossado 
b) Choveu nos três últimos dias o equivalente a quase um mês 
c) Na verdade, causaram boa impressão o discurso dos jovens oradores 
d) Abandonaram o curso, além de Francisco, outros dois acadêmicos 
e) Necessita-se de pedreiros, carpinteiros e mestres-de-obras 
 
5. Em qual das alternativas abaixo a concordância nominal está incorreta? 
 
a) Apreensivos, pai e filho abandonaram o veículo e foram pedir socorro 
b) Cálculos refeitos, concluímos que nada devíamos a eles 
c) Anexo ao cheque encaminho cópia do requerimento 
d) Bombeiros e enfermeiros mantinham-se alerta aos perigos da estrada 
e) Permaneçamos, portanto, vigilantes a qualquer ruído estranho 
 
6. Por favor, não diga _____ ninguém, mas tudo leva a crer que faltam ______ ela as qualidades 
indispensáveis ______ todos os quesitos _______ que se refere o concurso. 
 
a) a - à -a - à            b) à - à - a - a            c) a - a - a - a            d) à - à - à - a           e) a - à - à - a 
 
7. Assinale a alternativa em que não há erro no emprego do acento grave: 
 
a) Àquela oferta prefiro esta 
b) Darei conhecimento à Vossa Senhoria 
c) À toda velocidade subiu a ladeira 
d) Prefiro esta oferta à aquela 
e) Prefiro aquela oferta à esta 
 
8. A alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma razão é: 
 
a) réu - herói – saúde                          b) ímpar - álbum - também 
c) último - pêssego – revólver            d) ciência - água – história               e) hífen - vândalo - açaí 
 
9. Destaque a alternativa incorreta no tocante à regência verbal: 
 
a) Aspiramos ao ar da montanha 
b) Assistimos à corrida pela TV 
c) Assistimos os feridos ainda no local do acidente 
d) Aspiro ao cargo de diretor 
e) O cargo a que aspiro tem mais de trinta candidatos 
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10. Aponte a única frase em que a pontuação está incorreta: 
 
a) Os candidatos, impacientes, aguardavam a publicação da lista de aprovados 
b) Os candidatos, esperavam impacientes, a publicação da lista de aprovados 
c) Impacientes, os candidatos esperavam a publicação da lista de aprovados 
d) Os candidatos impacientes esperavam a publicação da lista de aprovados 
e) Os candidatos esperavam, impacientes, a publicação da lista de aprovados 
  
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 
11. Em um triângulo retângulo, o cateto maior é igual ao dobro do menor. A área desse triângulo 
é de 25 cm2. A medida da hipotenusa é: 
 

a) 124cm          b) 125cm    c) 111cm   d) 121cm      e) 122cm 
 
 
12. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos  1, 2, 3, 4, 5, 
e 6? 
 
a) 360              b) 350         c) 355          d) 358           e) 359 
 

13. Observe o triângulo isóscele abaixo. A sua altura mede 35 cm e os ângulos da base medem 
60°. A medida da base desse triângulo é: 
 
a) 11 cm   b) 12 cm       c) 10 cm    d) 14 cm  e) 15 cm 
 
 
 
 
 
 

                                                          35  
 
                                                                  60° 
 
 

14. Sejam 255 =+ yx  e  416.4 =yx  equações exponenciais. Seja também (1x , 1y ) a solução 

de ambas as equações, onde 1x , 1y ∈R. Então 1x +2 1x +
2

1y  é: 

 
a) 12                   b)  –11                c)  10          d)  –10                    e)  11 

 
15. Seja  1x   a  solução da equação 3)4( log 21 =−x   e  1y    a solução de 1)1( log 81 =−y . 

Assim 1x – 3 1y  é igual a: 

a) 
8

6
                 b) 

8

5
                c) 

8

7
                           d) 

8

8
                                e) 

8

5
 

 
16. Seja a Progressão Aritmética (1, 4, 7, 10, ... ). O milésimo termo dessa Progressão é: 
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a) 2.997             b) 2.998                 c) 2.999                       d) 2.996         e) 2.995 
 

17.  )( Nkkx ∈≠∀ π   a expressão trigonométrica  )cos1).(cot1( 22 xxg −+  é igual a: 

 
a) 3           b) –1            c) –2                      d) 1                        e) 0 
 
18. São inúmeros os exemplos, ao longo da história, que demonstram a preocupação do homem 
em desenvolver métodos de contagem e de registros numéricos. A evolução dos conjuntos 
numéricos acompanhou essa necessidade de representação da natureza e o desenvolvimento da 
linguagem matemática. Considere as seguintes sentenças sobre conjuntos numéricos: 
 
I. Todo número racional é um número natural. 
II.  Todo número irracional é um número real. 
III. Todo número inteiro relativo é um número natural. 
IV. Todo número real é um número natural. 
V. Todo número real é um número racional. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) F, F,  F,  F, F        b) V, F, V, V, V      c) F, F, V, V, V       d) F, V, V, F,  F       e) F, V, F,  F, F 
 
19. Seja a Progressão Geométrica  (4, 16, 64,  ... , 260). A quantidade de elementos dessa PG é: 
 
a) 10      b) 20                c) 15                        d) 60               e) 30 
 
20. Um Capital de R$ 700,00, aplicado à taxa de juros simples de 20% ao ano, gerou um 
montante de R$ 1.180,00 depois de certo tempo. O tempo decorrido foi de: 
 
a) 3,8 anos              b) 2,8 anos            c) 3,1 anos                  d) 3,4 anos           e) 3,6 anos 
 
 

PROVA DE INFORMÁTICA 
 

21. Nos computadores pessoais da atualidade, a memória que possui maior capacidade de 
armazenamento é: 
 
a) a memória cache.                           b) registradores. 
c) a memória RAM.                              d) o disco rígido (HD).                        e) a memória ROM. 
 
22. Um computador pessoal possui um microprocessador com registradores de tamanho 32 bits. 
O registrador de endereços tem 34 bits de tamanho, o barramento de dados com 64 bits e a 
memória principal é organizada em células de 8 bits (1 byte). Podemos configurá-lo com 2 
GBytes de memória RAM (memória instalada), por exemplo. Assim, esse microprocessador 
pode acessar diretamente uma memória com um máximo de: 
 
a) 32 GBytes.      b) 64 GBytes.        c) 2 GBytes.     d) 4 GBytes.    e) 16 GBytes. 
 
23. Windows 95, MS-DOS, MS-Word e MS-Excel são classificados como: 
 
a)  peopleware.   b) netware.       c)  selfware.            d) software.                 e)  hardware. 
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24. Seja um registrador de 20 bits. O maior número inteiro sem sinal que pode ser guardado 
nesse registrador é: 
 
a) 1.048.576              b) 1.048.575             c) 1.048.574             d) 1.048.573              e) 1.048.572 
 
25. Seja o número  8125  da base 8. A sua representação na base decimal é: 
 
a)  84    b)  85    c)  86    d)  87        e)  88 
 
26. Um navegador, também conhecido pelos termos ingleses web browser ou simplesmente 
browser, é um programa de computador que habilita seus usuários a interagirem com 
documentos virtuais da Internet, também conhecidos como páginas da web, que podem ser 
escritas em linguagens como JAVA , ASP e PHP. O aplicativo utilizado para navegar por 
páginas da Internet é: 
 
a) Microsoft Office PowerPoint.           b) MS-Excel. 
c) Netscape.                                            d) Microsoft Office Outlook.                      e) MS-Access. 
 
27.  Memória de acesso aleatório (do inglês Random Access Memory - RAM) é um tipo de 
memória que permite leitura e escrita. A memória principal dos computadores pessoais da 
atualidade é formada por uma parte chamada DRAM (RAM dinamic) e outra parte chamada 
SRAM (RAM Static). Não é uma característica da memória DRAM: 
 
a) não-volátil. 
b) volátil. 
c) utiliza o silício na sua fabricação. 
d) usa um capacitor para armazenar o bit. 
e) precisa ser realimentada periodicamente. 
 
28.  Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 
I. O MS-DOS é um Sistema Operacional multiprogramado. 
II. O Sistema Operacional Windows XP foi desenvolvido para microcomputadores Apple. 
III. 2 KBytes  é igual a 2.048 Bytes. 
IV. No Windows Explorer é possível excluir uma pasta mesmo que ela não esteja vazia. 
V. Mozilla Firefox é um editor de textos da Microsoft. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) V – V – V – V – V                       b) F – F – V – V – V           
c) F – F – V – V – F                            d) V – V – V – V – F                           e) F – V – V – V – F 
 
29. A linguagem padrão, de âmbito internacional, utilizada na programação de sites para a Web, 
que possibilita que todas as ferramentas de navegação da Internet exibam o conteúdo do site, é 
conhecida como: 
 
a) HTML.                    b) DNS.                   c) TCP/IP.                  d) SMTP.                    e) DHCP. 
 
30. A Memória colocada entre a DRAM (RAM dinâmica) e o microprocessador, ou já 
incorporada aos microprocessadores, destinada a aumentar a taxa de transferência de dados entre 
a DRAM e o processador, é a: 
 
a) Memória Virtual.                        b) Memória Secundária. 
c) Memória Principal.                        d) Memória ROM.                                   e) Memória Cache. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PROVA DE TÓPICOS EM ECONOMIA  

 
31. A condição de equilíbrio para o ponto de maximização de lucro em concorrência perfeita é 
dada por: 
 
a) Preço é igual ao produto marginal do fator de produção 
b) Receita marginal igual ao produto médio 
c) Preço igual ao custo marginal, a receita média e a receita marginal 
d) Maximização da utilidade sujeita a restrição orçamentária 
e) Nenhuma das alternativas acima 
 
32. Qual destas características possui o primeiro estágio de produção da firma? 
 
a) Produto marginal menor que o produto médio 
b) Produto total negativo 
c) Produto médio negativo 
d) Produto marginal maior que o produto médio 
e) Nenhuma das alternativas acima 
 
33. A elasticidade de produção é dada alternativamente por: 
 
a) Produto médio sobre produto marginal 
b) Produto marginal sobre produto médio 
c) Produto total sobre produto médio 
d) Produto médio sobre produto total 
e) Produto marginal sobre produto total 
 
34. A curva de oferta no curto prazo nasce a partir do ponto onde: 
 
a) O custo médio é mínimo 
b) O custo fixo médio é mínimo 
c) O custo variável médio é mínimo; 
d) O custo marginal é mínimo 
e) O custo marginal é igual ao custo médio 
 
35. A curva de oferta no longo prazo nasce a partir do ponto onde: 
 
a) O custo médio é mínimo 
b) O custo fixo médio é mínimo 
c) O custo variável médio é mínimo; 
d) O custo marginal é mínimo 
e) O custo marginal é igual ao custo médio 
 
36. Quais destas características NÃO estão presentes na concorrência perfeita: 
 
a) Produto homogêneo       b) Poder de Mercado 
c) Informação perfeita        d) Preço exógeno ao produtor        e) Nenhuma das alternativas acima 
 
37. Em relação à função de produção COBB-DOUGLAS é correto afirmar: 
 
a) As derivadas parciais dos fatores de produção são as elasticidades de produção 
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b) São homogêneas de grau zero 
c) Apresentam retornos crescentes 
d) Possui elasticidade de substituição diferente de 1 
e) Nenhuma das alternativas acima 
 
38. Quando a curva de Engels apresenta inclinação positiva podemos afirmar que: 
 
a) Os bens são inelásticos 
b) Os bens são elásticos 
c) Os bens possuem elasticidade unitária 
d) Os bens são superiores/normais 
e) Os bens são inferiores 
 
39. Quais das características abaixo estão presentes na curva de Engels: 
 
a) Utilidades constantes e preços variáveis 
b) Preços constantes e rendas variáveis 
c) Elasticidades-preços de procura unitário 
d) preços variáveis e rendas variáveis  
e) Nenhuma das alternativas acima 
 
40. O excedente do consumidor tem sempre valores: 
 
a) No intervalo de 0 a 1           b) Positivos 
c) Negativos                              d) Maiores que 1                      e) Nenhuma das alternativas acima 
 
41. Qual dos princípios abaixo pode ser descartado para a construção da teoria ordinal do 
consumidor? 
 
a) Utilidade marginal da renda constante 
b) Ordenação coerente das preferências dos consumidores 
c) Continuidade da função de produção 
d) Combinações indiferentes das cestas de consumos 
e) Nenhuma das alternativas acima 
 
42. A curva de demanda é negativamente inclinada na teoria cardinal do consumidor, pois: 
 
a) A utilidade é marginal decrescente 
b) O efeito renda é maior que o efeito substituição 
c) Por que quando o preço aumenta a quantidade demandada diminui. 
d) O efeito substituição negativo é complementado pelo efeito renda negativo 
e) Nenhuma das alternativas acima 
 
43. O efeito renda e substituição ilustram variações: 
 
a) Nos preços dos Bens 
b) Na renda real do consumidor 
c) Nas posições de equilíbrio do consumidor 
d) Na taxa marginal de substituição entre os dois bens 
e) Nenhuma das alternativas acima 
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44. A especialização do consumo em apenas um bem nos fornece um mapa de curvas de 
indiferença 
 
a) Convexas                                  b) Côncavas 
c) Crescentes                                    d) Fixas                             e) Nenhuma das alternativas acima 
 
45. Uma função homogênea de grau um apresenta retornos: 
 
a) Constante                             b) Crescentes 
c) Decrescentes                           d) Variáveis                           e) Nenhuma das alternativas acima 
 
46. No modelo macroeconômico clássico, a moeda é considerada neutra, pois: 
 
I.  Não há separação entre o chamado lado real e o lado monetário da economia; 
II. A demanda agregada tem um papel totalmente passivo na economia; 
III. A política monetária não tem qualquer influência sobre as variáveis nominais da economia; 
 
Analise as afirmações acima e assinale: 
 
a) Se apenas os itens I e II estiverem corretos. 
b) Se apenas os itens II e III estiverem corretos. 
c) Se apenas o item I estiver correto. 
d) Se apenas o item II estiver correto. 
e) Se todos os itens estiverem corretos. 
 
47. Em relação ao efeito-deslocamento da política fiscal no modelo clássico, numa economia 
fechada: 
 
I. Modifica a composição da curva de demanda, permanecendo inalterada a curva de oferta;  
II. O impacto da política de aumento dos gastos públicos seria o inverso da política de redução 
de impostos; 
III. O efeito da política fiscal é justamente dinamizar o setor produtivo, aumentando os níveis de 
investimento privado da nação; 
 
Analise as afirmações acima e assinale: 
 
a) Se apenas os itens II e III estiverem incorretos. 
b) Se apenas o item II estiver incorreto. 
c) Se apenas o item III estiver incorreto. 
d) Se apenas o item I estiver incorreto. 
e) Se todos os itens estiverem incorretos. 
 
48. Em relação ao mercado de trabalho no modelo macroeconômico clássico, marque as 
proposições abaixo com (V) para verdadeira e (F) para falsa: 
 
(      ) Há desemprego voluntário;  
(      ) Há desemprego involuntário; 
(      ) Há desemprego friccional; 
 
Portanto, de acordo com a seqüência de cima para baixo assinale: 
 
a) VVF                       b) VFV                       c) VVV                        d) FVV                         e) FFF 
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49. A respeito do princípio da demanda efetiva keynesiano, marque as proposições abaixo com 
(V) para verdadeira e (F) para falsa: 
 
(      ) Atualiza a chamada Lei de Say, que preconiza que toda oferta gera sua própria demanda;  
(      ) Os principais componentes da demanda são o consumo e o investimento; 
(      ) O comportamento da demanda efetiva determina o nível do produto e do emprego na 
economia; 
 
Portanto, de acordo com a seqüência de cima para baixo, assinale: 
  
a) VVV                        b) VVF                       c) FFF                        d) VFV                        e) FVV  
 
50. Considerando um modelo keynesiano simples de uma economia fechada sem governo, 
calcule a renda de equilíbrio da seguinte função consumo: C = 12 + 0,8Y, onde C é o Consumo. 
Sendo que o investimento inicial I é 22. Resposta: 
 
a) 250                          b) 210                         c) 110                        d) 170                             e) 190 
 
51. Em relação ao multiplicador de gastos do modelo keynesiano, pode-se afirmar que: 
 
I. O multiplicador será tanto maior quanto menor for a propensão marginal a consumir;  
II. Os impostos governamentais têm como um de seus efeitos a redução do multiplicador sobre a 
variação do nível de renda; 
III. Numa economia aberta, as importações têm o efeito de aumentar o valor do multiplicador e, 
conseqüentemente, impactar positivamente a renda; 
 
Analise as afirmações acima e assinale: 
 
a) Se apenas o item III estiver incorreto. 
b) Se apenas os itens I e III estiverem incorretos. 
c) Se apenas o item I estiver incorreto. 
d) Se apenas o item II estiver incorreto. 
e) Se todos os itens estiverem incorretos. 
 
52. A respeito da curva IS, numa economia fechada: 
 
I. A curva IS tem inclinação negativa, pois o produto é uma função decrescente da taxa de juros, 
tendo em vista o equilíbrio no mercado de bens;  
II. A curva IS se desloca para a esquerda com um aumento dos impostos; 
III. O aumento dos gastos do governo desloca a curva IS para a esquerda; 
 
Assinale: 
 
a) Se apenas o item III estiver correto. 
b) Se apenas os itens I e II estiverem corretos. 
c) Se apenas o item I estiver correto. 
d) Se apenas o item II estiver correto. 
e) Se todos os itens estiverem corretos. 
 
53. A respeito da curva LM, numa economia fechada: 
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I. O equilíbrio nos mercados financeiros implica que a taxa de juros seja função crescente do 
nível de renda;  
II. A curva LM tem inclinação descendente; 
III. A diminuição de moeda na economia desloca a curva LM para baixo; 
 
Responda: 
 
a) Se apenas o item I estiver incorreto. 
b) Se apenas os itens I e III estiverem incorretos. 
c) Se apenas o item II estiver incorreto. 
d) Se apenas os itens II e III estiverem incorretos. 
e) Se todos os itens estiverem incorretos. 
 
54. A respeito do impacto de uma política de contração fiscal no modelo IS-LM, numa economia 
fechada: 
 
I. A qualquer taxa de juros, o aumento de imposto diminui o produto, levando a curva IS a se 
deslocar para a esquerda;  
II. O aumento de imposto não afeta a curva LM; 
III. À medida que a curva IS se desloca, a economia se move ao longo da curva LM; 
 
Responda: 
 
a) Se apenas o item II estiver correto. 
b) Se apenas os itens II e III estiverem corretos. 
c) Se apenas o item III estiver correto. 
d) Se apenas os itens I e III estiverem corretos. 
e) Se todos os itens estiverem corretos. 
 
55. A respeito do impacto de uma política de expansão monetária no modelo IS-LM, numa 
economia fechada: 
 
I. O aumento da oferta de moeda leva a um produto menor e a uma taxa de juros maior;  
II. O aumento do estoque de moeda implica na diminuição da taxa de juros, deslocando a curva 
LM para baixo; 
III. A curva IS acompanha o movimento de deslocamento da curva LM; 
 
Responda: 
 
a) Se apenas o item II estiver incorreto. 
b) Se apenas o item III estiver incorreto. 
c) Se apenas o item I estiver incorreto. 
d) Se apenas os itens I e III estiverem incorretos. 
e) Se todos os itens estiverem incorretos. 
 
56. A combinação de uma política de expansão monetária com contração fiscal, no modelo IS-
LM, numa economia fechada, implica: 
 
a) No aumento do produto com taxas de juros menores. 
b) Na diminuição das taxas de juros e pouca ou nenhuma diminuição do produto. 
c) Na manutenção das taxas de juros com pouco ou nenhum aumento do produto. 
d) No aumento das taxas de juros com diminuição do produto. 
e) Nenhuma das alternativas acima. 
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57. Os efeitos de uma política fiscal nacional expansionista, no modelo clássico com pequena 
economia aberta, implicam: 
 
a) No aparecimento de déficit em transações correntes e desvalorização da taxa de câmbio real. 
b) No aparecimento de superávit em transações correntes e valorização da taxa de câmbio 
nominal. 
c) Nenhum efeito sobre o saldo de transações correntes e valorização da taxa de câmbio real. 
d) No aparecimento de déficit em transações correntes e valorização da taxa de câmbio real. 
e) Nenhum efeito sobre o saldo de transações correntes e desvalorização da taxa de câmbio 
nominal. 
 
58. Conforme o equilíbrio no mercado de bens, caracterizado pela curva IS, em economias 
abertas, quais dos efeitos abaixo decorrem do aumento dos gastos do governo na economia: 
 
a) Diminuição do produto e déficit comercial. 
b) Aumento do produto e superávit comercial. 
c) Aumento do produto e déficit comercial. 
d) Nenhum efeito sobre o produto e balança comercial. 
e) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
59. Conforme o modelo IS-LM, em economias abertas, quais dos efeitos abaixo decorrem do 
aumento dos gastos do governo: 
 
a) Diminuição do produto e da taxa de juros e uma desvalorização cambial. 
b) Aumento do produto e da taxa de juros e uma desvalorização cambial. 
c) Aumento do produto e da taxa de juros e uma apreciação cambial. 
d) Nenhum efeito sobre o produto, mas aumenta a taxa de juros e aprecia o câmbio. 
e) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
60. Conforme o modelo IS-LM, em economias abertas, quais dos efeitos abaixo decorrem da 
política de contração monetária: 
 
a) Diminuição do produto, o aumento a taxa de juros e apreciação do câmbio. 
b) Aumento do produto e da taxa de juros e uma desvalorização cambial. 
c) Diminuição do produto e da taxa de juros e uma desvalorização cambial. 
d) Diminuição do produto e da taxa de juros e uma apreciação cambial. 
e) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
 
 


