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1) Num regime de taxas fixas de eâmbio determinadas pelo Banco 
Central, supondo-se que a oferta e a demanda de divisas 
estão inicialmente em equilíbrio, é correto afirmar que

(A) há sempre equilíbrio automático entre demanda e oferta 
de divisas estrangeiras.

(B) a demanda de divisas estrangeiras supera a oferta de 
divisas se a inflação interna for maior que a externa e 
não houver variação de taxa de câmbio.

(C) a oferta de divisas estrangeiras supera a demanda de 
divisas se a inflação interna for maior que a externa e
não houver variação de taxa de câmbio.

(D) haverá, necessariamente, desequilíbrio entre a demanda e
a oferta de divisas estrangeiras.

(E) a demanda de divisas estrangeiras é feita pelo Banco 
Central.

2) Uma firma vende o seu produto em concorrência perfeita a R$ 
80,00 e sua função de custo total é CT = Q2 + 30Q + 100, 
onde Q = quantidade. Para o nível de produção que maximiza 
lucro, assinale a opção que corresponde ao valor do lucro 
total.

(A) 25
(B) 100
(C) 425
(D) 525
(E) 750

3) Um dado não viciado, de seis faces numeradas de um a seis, é 
jogado três vezes, sucessivamente. Qual a probabilidade de a 
soma dos resultados ser maior ou igual a 17?

(A) 1/52
(B) 1/54
(C) 3/216
(D) 1/108
(E) 1/216
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4) O déficit atinente ao resultado negativo entre receitas e
despesas do governo, incluindo-se as despesas com pagamento
de juros e a correção monetária da dívida pública, denomina-
se :

(A) Primário.
(B) Nominal.
(C) Operacional.
(D) Inflacionário.
(E) De Caixa.

5) Em relação à teoria quantitativa da moeda, assinale a opção
correta.

(A) Uma variação na quantidade de moeda, caso sua velocidade 
de circulação seja estável, causará uma variação do 
produto nacional em termos nominais na mesma direção.

(B) Como a velocidade é instável, quando o Banco Central 
altera a quantidade de moeda, ele causa alterações 
proporcionais no valor nominal da produção.

(C) Uma variação na quantidade de moeda causa aumento nos 
Gastos do Governo.

(D) A quantidade de moeda em circulação não afeta nem o 
nível de renda, nem o nível de preços.

(E) A quantidade de moeda determina o nível de taxa de juros 
e, por conseguinte, a taxa corrente de investimento.

6) O modelo de Mundell-Fleming mostra os efeitos das políticas 
monetária e fiscal em uma economia que mantém transações com 
o exterior. Assinale a opção que corresponde a uma hipótese 
básica do referido modelo.

(A) As exportações de bens e serviços são consideradas fun
ção crescente da renda e decrescente da taxa de câmbio, 
ou seja, se a taxa de câmbio diminui, as exportações 
aumentam.

(B) Os preços internos e externos são flexíveis, podendo 
haver inflação interna ou externa.

(C) Os agentes econômicos geram expectativas de que possa 
haver modificação na taxa de câmbio.

(D) O país é grande na economia mundial, fazendo com que seu 
volume de exportações e importações represente uma par
cela significante no comércio internacional.

(E) Assume-se que opera a condição de Marshall-Lerner, ou 
seja, uma desvalorização cambial estimula as exportações 
e desestimula as importações, contribuindo para que o 
saldo do balanço comercial melhore.
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7} Segundo Mankiw (2013), dentre as afirmativas abaixo sobre 
bens públicos e recursos comuns, assinale a opção correta.

(A) Um bem ê excludente se o uso que alguém faz dele impede 
outras pessoas de usar a mesma unidade do bem.

(B) Os bens artificialmente escassos são também chamados 
bens de clube ou monopólios naturais.

(C) Os bens públicos são rivais e excludentes, como por 
exemplo, os shows pirotécnicos.

(D) A patente de um conhecimento tecnológico específico não 
torna excludente o conhecimento criado pelo inventor.

(E) Os recursos comuns, como por exemplo, o ar puro, são 
bens excludentes mas não rivais.

8) Em relação às isoquantas, ê INCORRETO afirmar que:

(A) são decrescentes da esquerda para a direita, ou seja, 
possuem inclinação negativa.

(B) são curvas que indicam todas as combinações de insumos 
capazes de produzir determinado nível de utilidade.

(C) são convexas em relação à origem, como no caso das 
preferências bem-comportadas.

(D) sua inclinação é medida pela taxa marginal de substitui
ção técnica.

(E) expressam um "menu" de processos produtivos igualmente 
eficientes, determinado pela tecnologia disponível.

9) Em relação aos conceitos de fatores de produção de uma 
economia, assinale a opção INCORRETA.

(A) São considerados recursos naturais somente os elementos 
da natureza suscetíveis de serem incorporados às 
atividades econômicas.

(B) É considerada, como fator de produção Trabalho, a 
População Economicamente Ativa (PEA) da sociedade.

{C) A PEA é constituída tanto por empregados quanto por 
desempregados.

(D) 0 quocíente entre a parcela desempregada da População 
Ativa e o seu total é denominado de taxa de desemprego 
da economia.

(E) Denomina-se estoque de capital o conj unto dos
edifícios, máquinas, equipamentos e instalações que 
a sociedade dispõe para efetuar a produção.

Prova : Amarela Concurso : QC-IM/2014
Profissão : ECONOMIA

3/20

ECONOMIA - PROVA AMARELAECONOMIA - PROVA AMARELA



10) Classifique as transações econômicas abaixo como "criação de 
moeda (I)", "destruição de moeda (II)" ou "nem criação nem 
destruição de moeda (III)" e assinale a opção que apresenta 
a seqüência correta.

( ) Banco vende ações de sua emissão ao público.
( ) Empresa paga seus funcionários em moeda corrente,

sacando contra seus depósitos em um banco comercial.
( ) Um banco comercial adquire divisas de um exportador.
( ) A União paga seus funcionários, sacando sobre seus

depósitos nas Autoridades Monetárias.
( ) Um banco comercial desconta um título que está em seu 

poder junto ao Banco Central.

(A) (I) (I) (III) (I) (III)
(B) (II) (I) (III) (III) (III)
(C) (I) (III) (III) (III) (I)
(D) (II) (III) (I) (I) (III)
(E) (II) (III) (III) (III) (I)

11) Dada a função de demanda do bem X, Qx = 100 - 4Px, é 
correto afirmar que:

(A) para qualquer valor de Px, a elasticidade-preço da 
demanda será sempre positiva.

(B) a demanda ê elástica ao preço de R$ 10,00.
(C) a demanda ê inelãstica ao preço de R$ 5,00.
(D) a elasticidade no arco, entre os pontos PI = R$ 5,00 e

P2 = R$ 10,00 é igual a -3/7, significando que a demanda
é elástica nesse trecho da curva.

(E) a elasticidade no trecho entre os pontos P = R$ 10,00 e
P = R$ 12,00 da curva de demanda é calculada utilizando
apenas a média dos preços.

12) Pelo Princípio da Demanda Efetiva, como a oferta agregada é 
constante a curto prazo, as alterações do nível de emprego e 
de renda dependem apenas da demanda agregada. Tal princípio 
inverte um dos principais postulados da Teoria Clássica, 
denominado:

(A) Lei geral da Oferta.
(B) Lei de Say.
(C) Princípio da Exclusão.
(D) Lei de Okun.
(E) Escala de Oferta.
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13) Em relação à Teoria dos Jogos, coloque V (verdadeiro) ou F
(falso) nas afirmativas abaixo e assinale a opção que 
apresenta a seqüência correta.

( ) Um equilíbrio de Nash ê um conjunto de escolhas para o 
qual cada escolha do jogador é ótima, dadas as escolhas 
dos demais.

{ ) 0 dilema do prisioneiro é um tipo de jogo no qual o 
resultado eficiente de Pareto é estrategicamente 
dominado por um resultado ineficiente.

( ) Uma estratégia é dita dominante para um jogador quando 
sua melhor escolha dependerá do que o outro j ogador 
faça.

( ) Se houver uma estratégia dominante para cada jogador em 
algum jogo, então não será possível prever qual será o 
resultado de equilíbrio.

( ) Para definir a estratégia maximin de um jogador, deve-se 
primeiramente determinar os ganhos máximos de cada 
j ogada.

(A) (V) (V) (F) (F) (F)
(B) (F) (F) (V) (F) (V)
(C) (V) (F) (V) (F) (V)
(D) (F) (V) (F) (V) (F)
(E) (V) (V) (V) (F) (F)

14) Um valor é depositado no dia 3 de março em um determinado 
fundo de investimentos, que possui rendimento diário, a uma 
taxa de juros simples e ordinário de 36% ao ano. No dia 23 
de setembro do mesmo ano produz um montante de R$ 5.400,00. 
Nessas condições, assinale a opção que corresponde ao valor 
depositado, desprezando os centavos.

(A) R$ 3.600,00
(B) R$ 3.970,00
(C) R$ 4.200,00
(D) R$ 4.500,00
(E) R$ 4.576,00
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15) O Desemprego Marxista ("a mão de obra desempregada criará um 
exército de reserva, que levará à revolução do 
proletariado1’) é também conhecido por desemprego

(A) Conjuntural.
(B) Ideológico.
(C) Friccional.
(D) Estrutural.
(E) Involuntário.

16) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, 
segundo Lopes & Rossetti (2005), relativas às principais 
teorias desenvolvidas pelos economistas para explicar as 
causas dos processos inflacionários e em seguida assinale a 
opção que corresponde à seqüência correta.

( ) Segundo as teorias estruturalistas da inflação, esta
resulta de causas relacionadas com a distribuição das
riquezas, com os estados de subdesenvolvimento e ainda 
com desequilíbrios associados aos processos de 
crescimento acelerado.

( ) Não podem ocorrer inflações de custos se não houver 
ampla e poderosa rede de sindicatos de trabalhadores que 
obtenham elevações reais das taxas salariais.

( ) Segundo a abordagem inercialista, as expectativas dos
agentes econômicos, quanto ao comportamento ascensional
dos preços, é um dos principais realimentadores da in
flação .

( ) A abordagem monetarista da inflação foi desenvolvida 
pelos pesquisadores da Comissão Econômica para a América 
Latina (CEPAL), que repudiavam a abordagem estruturalis- 
ta.

(A) (F) (V) (F) (V)
(B) (V) (F) (V) (V)
(C) (F) (F) (V) (V)
(D) (F) (V) (F) (F)
(E) (V) (F) (V) (F)
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17) Considere as seguintes operações realizadas entre um país e 
o resto do mundo em um determinado período de tempo (em 
milhões de unidades monetárias):

Exportações com pagamento à vista = 100
Importações com pagamento à vista = 100
Importações financiadas com empréstimo de 5 anos - 100
Pagamento de fretes = 20
Pagamento de seguros = 10
Remessa por parte de empresas estrangeiras no país = 30 
Pagamento de juros da dívida externa = 40 
Amortizações de empréstimos = 10 
Recebimento de residentes no exterior = 80 
Donativos recebidos = 20

Com base nessas operações, assinale a opção que corresponde 
aos saldos do balanço comercial, do balanço de serviços, do 
balanço de pagamentos em conta corrente e o saldo total do 
balanço de pagamentos, respectivamente.

(A) 0, -20, -100, -10
(B) 0, 0, 0, +90
(C) -100, -30, -110, -10
(D) -100, -20, -100, -10
(E) -100, 0, -100, -110

18) Para um bem inferior, a elasticidade-renda da demanda é:

(A) infinitamente elástica.
(B) negativamente inclinada.
(C) horizontal.
(D) positiva.
(E) negativa.

19) Em uma economia, a taxa de inflação anual apurada 
corresponde a 6%. Sabe-se que num período de inflação, a 
moeda perde parte da sua capacidade de compra. Considerando 
que não houve alteração salarial, calcule a capacidade de 
consumo de uma pessoa ao final de dezembro, quando comparada 
ao início de j aneiro e assinale a opção correta.

(A) 3 , 75%
(B) 5, 66%
(C) 6,00%
(D) 94,00%
<E) 94,34%
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20) Em relação aos conceitos microeconômicos de mercados, bens e
restrição orçamentaria, assinale a opção correta.

(A) Um mercado de concorrência monopolística é aquele em que 
atua um pequeno número de grandes firmas vendendo 
produtos que são substitutos próximos.

(B) 0 monopólio técnico ocorre quando uma lei assegura ao 
vendedor a primazia no mercado, como por exemplo, a 
Petrobrãs, até 1995, no Brasil.

(C) Para um indivíduo que dispenda sua renda no consumo de 
apenas dois bens, a inclinação da limitação orçamentária 
é alterada quando os preços dos dois bens variam na 
mesma proporção.

(D) Bens inferiores são aqueles que um decréscimo de renda 
dos consumidores mantêm constante a sua demanda, mas 
o preço e quantidade de equilíbrio diminuem.

(E) Bens de Veblen são bens de consumo ostentatório, como 
por exemplo, obras de arte, e têm curvas de demanda com 
inclinação positiva, ou seja, ascendentes da esquerda 
para direita.

21) Analise as afirmativas abaixo, relativas a taxas e mercado 
de câmbio.

I - Arbitragem é o processo que consiste em comprar uma
moeda barata e vendê-la mais cara.

II - Moeda veículo é aquela amplamente utilizada em
contratos internacionais formalizados por partes que 
não residam no país que a emite.

III- Swap cambial é a venda à vista de uma determinada moeda 
combinada com uma recompra futura dessa mesma moeda.

IV - Permanecendo "tudo o mais constante", uma apreciação da 
moeda de um país em relação às moedas estrangeiras 
torna suas exportações mais baratas e suas importações 
mais caras.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I, II e III são falsas.
(B) Apenas as afirmativas II e IV são falsas.
(C) Apenas as afirmativas III e IV são falsas.
(D) Apenas a afirmativa III é falsa.
(E) Apenas a afirmativa IV é falsa.

Prova : Amarela Concurso : QC-IM/2014
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2 2 Considere os seguintes dados para

C - 50 + 0 , 75Yd
I = 40 + 0,05Y
G = 160
T = 2 0 + 0, 2Y
X = 80
M = 15 + 0, 15Y

C - consumo agregado das famílias
= renda disponível

I = nível de investimento
Y = renda
G = gastos do governo
T = arrecadação de tributos
X = exportação de bens e serviços
M = importação de bens e serviços

Com base nas informações acima assinale a opçao que 
corresponde ao nível de equilíbrio da renda.

(A) 60
(B) 120
(C) 300
(D) 600
(E) 1.200

23) Segundo Lacerda et al. (2010), dentre as afirmativas abaixo
atinentes ao "milagre brasileiro" (1968-1973), assinale a 
opção correta.

(A) No ciclo expansivo desse período, observou-se o 
crescimento dos setores produtivos a partir da estrutura 
industrial implantada ainda no Plano SALTE.

(B) A presença de capital estrangeiro mediante investimentos 
diretos foi significativa, embora reduzida sob a forma 
de empréstimos.

(C) 0 grande crescimento da agricultura de exportação 
alavancou a produção de alimentos, e mesmo de 
matérias-primas, direcionada para o mercado interno.

(D) O crescimento da indústria de bens de consumo não 
duráveis manteve-se bem abaixo das taxas de crescimento 
de outros setores.

(E) As políticas monetária e creditícia da nova equipe 
econômica, liderada por Antônio Delfim Netto, não foram, 
a rigor, expansionistas.

Prova : Amarela Concurso : QC-IM/2014
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24) A receita que o Banco Central obtém ao ter o monopólio de 
emissão de moeda a custo praticamente zero é chamada de:

(A) depósito compulsório.
(B) diferida.
(C) monetização.
(D) senhoriagem.
(E) imposto inflacionário.

25) 0 conjunto de todos os pontos eficientes de Pareto na caixa
de Edgeworth é conhecido como:

(A) dotação ótima.
(B) curva de indiferença total.
(C) curva de contrato.
(D) curva de Walras.
(E) alocação ótima.

26) Segundo Giambiagi et al. (2011), o Plano Collor I foi
lançado no dia 15 de março de 1990, mesmo dia da posse do
novo pre s i dent e da Repúbli ca, Fernando Collor.
Considerando as diversas medidas adotadas de naturezas 
fiscal, monetária, cambial e financeira, o referido plano 
caracterizou-se pela

(A) implementação de um regime de câmbio fixo.
(B) promoção de um aumento dos gastos do governo através da

criação de novos ministérios.
(C) promoção de um aumento da arrecadação através da criação 

de novos tributos.
(D) eficácia e credibilidade das medidas de congelamento de 

preços de bens e serviços.
(E) implementação de formas mais eficazes de controle 

quantitativo da importação, como um controle tarifário 
com alíquotas crescentes.
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27) Considere os seguintes valores das contas de um governo em 
bilhões de unidades monetárias.

Produto Nacional Líquido a custo de fatores: 1.600 
Depreciação: 80
Renda Líquida Recebida do Exterior: 40 
Impostos Indiretos: 320 
Impostos Diretos: 240 
Subsídios: 60
Transferências do Governo ao Setor Privado: 20 
Déficit do Balanço de Pagamentos em conta corrente: 100

Assinale a opção que corresponde ao valor, em 
porcentagem e desprezando as casas decimais, da Carga 
Tributária Líquida dessa economia.

(A) 24%
(B) 25%
(C) 27%
(D) 29%
(E) 30%
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28) Uma determinada Organização Militar Prestadora de Serviços 
executa a recarga de extintores de incêndio usados pelos 
navios. Foi coletado o tempo de recarga para cada um dos 400 
atendimentos de um determinado mês e obteve-se o seguinte 
modelo linear:

Onde :

Y = tempo gasto em minutos 
X = número de extintores recarregados 
a e [3 = parâmetros
C? - = componentes de erro não diretamente observáveis, não 
correlacionados, com média nula e variância desconhecida.

As estimativas de mínimos quadrados dos parâmetros do modelo 
linear são dadas por â = 40, $ - 1/3 e â2 = ü,i . Sendo assim, 
a estimativa do aumento esperado de tempo por extintor 
adicional recarregado ê de

(A) 2 0 segundos.
(B) 1 minuto.
(C) 10 minutos.
(D) 13 minutos e 20 segundos.
(E) 40 minutos.

29) Dentre as afirmativas abaixo sobre a Curva de Phillips (CP)
e formação de expectativas, assinale a opção correta.

(A) Tem formato de "U", indicando que existe um ponto ótimo 
em que a taxa de inflação e a taxa de desemprego são 
mínimos.

(B) É um dos instrumentos analíticos das teorias do controle 
da inflação e representa uma relação direta entre o 
nível de preços e a taxa de desemprego.

(C) Considerando-se expectativas adaptativas por parte dos 
agentes econômicos, a inflação não terá um componente 
inercial.

(D) Tem declividade negativa, indicando que quanto mais 
próxima do pleno emprego estiver a produção da economia, 
maior será a taxa de inflação.

(E) No longo prazo, os empresários adaptam suas expectativas 
aos preços mais altos e a CP torna-se uma reta hori
zontal .

Prova : Amarela Concurso : QC-IM/2014
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30) Um bem comum é aquele cuja demanda diminui quando o preço 
aumenta. Jã o bem cuja demanda cresce quando seu preço 
aumenta é chamado bem:

(A) complementar.
(B) de Giffen.
(C) normal.
(D) superior.
(E) de Fischer.

31) Assinale a opção que corresponde a uma medida de dispersão.

(A) Desvio padrão.
(B) Distribuição binomial.
(C) Curtose.
(D) Moda.
(E) Fórmula de Czuber.

32) Segundo Securato (2007), com relação aos planos econômicos 
brasileiros, assinale a opção INCORRETA.

(A) No intuito de estimular as agências privadas de crédito
imobiliário e promover algumas modificações afetas à
legislação trabalhista, foram criados, no período do 
Plano de Ação Econômica do Governo - PAEG, o Banco 
Nacional de Habitação (BNH) e o Programa de Integração 
Social (PIS), respectivamente.

(B) Em julho de 1987, com a inflação atingindo um patamar
exorbitante, foi implantado o Plano Bresser, com as 
seguintes medidas: congelamento dos preços por dois
meses, elevação de tarifas e impostos, e extinção do ga
tilho salarial.

(C) 0 II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), da
década de 70, tinha seus principais objetivos 
voltados para indústrias de bens de capital e de 
insumos básicos, com o intuito de substituir as 
importações e alavancar a pauta de exportações.

(D) 0 Programa de Ação Imediata (PAI), colocado em prática 
em 1993, ainda no governo Itamar Franco, teve como uma 
de suas principais medidas a apresentação do Projeto de 
Lei que previa corte nas despesas com servidores civis.

(E) O Plano Real foi um plano de estabilização econômica 
cuja implantação foi concebida em quatro fases: promoção 
do equilíbrio das contas do governo; congelamento 
parcial de preços; criação da Unidade Real de Valor 
(URV); e, por fim, a emissão de uma nova moeda nacional 
com poder aquisitivo estável, o Real.
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33) Em relação às taxas de juros, é correto afirmar que:

(A) a taxa nominal é uma taxa de juros em que a unidade
referencial de seu tempo não coincide com a unidade de 
tempo dos períodos de capitalização.

(B) a taxa nominal na tabela Price é o elemento de entrada
para a obtenção dos fatores, que são calculados com a
taxa efetiva decorrente da taxa nominal, que independe 
do número de períodos de capitalização.

(C) taxas equivalentes são taxas de juros que permitem o 
mesmo crescimento do dinheiro, no regime de j uros sim
ples .

(D) a taxa efetiva implícita de uma taxa nominal anual é
sempre obtida no regime de juros compostos.

(E) taxa bruta e taxa líquida estão ligadas ao fenômeno da 
inflação, enquanto taxa real e taxa nominal estão
ligadas à questão do imposto de renda.

34) Segundo Krugman & Obstfeld (2010), em relação ao Padrão Ouro
(PO) e ao sistema de Bretton Woods, assinale a opção cor
reta .

(A) Fixando o preço das moedas em ouro, o PO objetivava 
induzir o crescimento monetário na economia mundial,
embora não garantindo a estabilidade dos níveis de
preços mundiais.

(B) Durante a Primeira Guerra Mundial, os governos
efetivamente adotaram o PO, financiando parte de seus 
gigantescos gastos militares.

(C) À medida que a Grande Depressão prosseguia, vários
países renunciavam às obrigações do PO e passavam a
manter suas moedas flutuando no mercado de câmbio.

(D) O sistema elaborado pelo acordo de Bretton Woods exigia 
taxas flutuantes de câmbio em relação ao dólar
norte-americano e um preço do ouro em dólar variável.

(E) No mesmo ano do acordo de Bretton Woods iniciou-se o
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATTI! como um
fórum a favor da redução multilateral das barreiras 
comerciais.
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35) Sobre o processo brasileiro de substituição de importações,
assinale a opção INCORRETA, segundo Securato (2 007) .

(A) O impacto da Depressão de 1929 na economia mundial foi 
preponderante para o Brasil romper com o modelo 
agrário-exportador e passar a priorizar o 
desenvolvimento voltado para o mercado interno*

(B) Tanto quanto empenhado no desenvolvimento da sua 
indústria pesada, o Estado brasileiro interveio na 
formação do Conselho Nacional do Petróleo em 1938, com a 
finalidade de controlar o refinamento e a distribuição 
do combustível, essencial para assegurar o crescimento 
dos transportes.

(C) A eclosão da Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) teve 
efeitos favoráveis para a industrialização brasileira, 
pois, além de ter o mercado interno a seu inteiro 
dispor, muitas indústrias domésticas passaram a ocupar o 
vácuo deixado em outros países, ocasionado pela perda de 
contato como os fornecedores tradicionais de produtos 
manufaturados.

(D) Ao assumir a Presidência após o suicídio de Getúlio 
Vargas, Café Filho deu prosseguimento à política de 
fomentaçao às indústrias com a construção da Usina de 
Volta Redonda e a Companhia Vale do Rio Doce, nos anos 
50 .

(E) O Plano de Metas do governo JK certamente estimulou o 
processo de substituição de importações, sobretudo no 
que se refere ao setor de bens de consumo duráveis, e 
mesmo alguns setores de bens de capital.

36) Sobre a "armadilha da liquidez", é correto afirmar que:

(A) uma redução drástica no nível de moeda é realizada para 
que o nível de produto possa aumentar.

(B) a curva de demanda por moeda torna-se infinitamente 
elástica a uma dada taxa de juros.

(C) a oferta de moeda torna-se inelástica a uma dada taxa de 
juros.

(D) a demanda especulativa por moeda aumenta a uma dada taxa 
de juros.

(E) a política monetária é totalmente eficaz, desvalorizando 
a aplicação da política fiscal.
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37) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, 
segundo Krugman & Obstfeld (2010), relativas à política 
comercial internacional e assinale a opção que apresenta a 
seqüência correta.

( ) Assim como a tarifa, o subsídio à exportação também pode 
ser "ad valorem”.

( ) Uma cota de importação constitui uma restrição indireta 
sobre a quantidade de algum bem que pode ser importado.

( ) As cotas de importação de alguma maneira limitam as 
importações sem elevar os preços domésticos do bem 
importado.

( ) As restrições voluntárias à exportação (RVE) diferem das 
tarifas pelo fato de o governo não obter receita.

( ) Barreiras burocráticas são também outro tipo de 
instrumento de política comercial.

(A) (V) (F) (F) (V) (V)
(B) (F) (V) (V) (V) (F)
(C) (V) (F) (V) (F) (V)
(D) <F) (F) (V) (V) (F)
(E) (V) (V) (F) (F) (V)

38) "Após um certo nível da alíquota do imposto, qualquer 
elevação da taxa, em vez de aumentar a arrecadação total do 
governo, resultará numa redução, devido à evasão fiscal 
(sonegação), e ao desestímulo provocado sobre os negócios em 
geral". Tal conceito refere-se

(A) à Curva de Lafer.
(B) ao Efeito Olivera-Tanzi.
(C) à Curva de Lorenz.
(D) ao Coeficiente de vulnerabilidade.
(E) ao Estabilizador automático.
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39) Quanto à classificação do dispêndio público, segundo 
Viceconti & Neves (2010), assinale a opção INCORRETA.

(A) São Transferências de Capital: a amortização da dívida 
pública, os auxílios para obras públicas e auxílios para 
equipamentos e instalações, dentre outros.

(B) São Inversões Financeiras: a aquisição de imóveis, a
aquisição de títulos representativos de Capital de 
Empresas em Funcionamento e a concessão de empréstimos, 
dentre outros.

(C) Transferências Correntes são despesas às quais não
correspondem contraprestaçao direta em bens ou serviços, 
como por exemplo, a constituição de Fundos Rotativos.

(D) As Despesas Correntes são os gastos realizados pelo
governo dos quais não resultam um acréscimo ao seu
patrimônio.

(E) As subvenções econômicas são denominadas de Subsídios 
pela Contabilidade Nacional.

40) Considerando o nível de pleno emprego e os conceitos
econômicos da Curva de Possibilidade de Produção (CPP) e do
Custo de Oportunidade, assinale a opção correta.

(A) Pontos além da CPP representam situações nas quais a 
economia não esta empregando todos os recursos de que 
dispõe.

(B) 0 Custo de Oportunidade ou Custo Explícito é o valor 
econômico da melhor alternativa sacrificada ao se optar 
pela produção de um determinado bem ou serviço.

(C) Para pontos internos à CPP, o Custo de Oportunidade é 
igual a zero.

(D) A CPP é côncava em relação à origem em virtude da
chamada Lei dos Rendimentos de Escala.

(E) Um desenvolvimento tecnológico, ao manter fixa a CPP, 
possibilitará várias novas combinações entre os dois 
bens ao longo da mesma.

41) Segundo Dornbush & Fisher (2010) , assinale a opção que 
apresenta as funções da moeda.

(A) Durabilidade, facilidade de manuseio e transporte.
(B) Instrumento de troca, medida de valor e homogeneidade.
(C) Durabilidade, divisibilidade e homogeneidade.
(D) Meio de troca, reserva de valor e unidade de conta.
(E) Meio de troca, durabilidade e unidade de conta.
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42) Um hospital militar realiza periodicamente exames para 
identificar a presença de determinada doença nos militares 
da reserva. Sabe-se que um em cada dez indivíduos tem a 
doença. Destes, 90% reagem positivamente ao exame, enquanto 
10% dos que não tem a doença também reagem positivamente 
quando submetidos ao mesmo exame. Qual a probabilidade de um 
militar da reserva selecionado aleatoriamente NÃO estar 
doente, sabendo-se que reagiu positivamente ao exame?

(A) 1%
(B) 9%
(C) 10%
(D) 18%
(E) 50%

43) Das medidas de política econômica abaixo, assinale
que provoca deslocamento para a direita da curva IS.

(A) Redução da carga tributária autônoma.
(B) Aumento da carga tributária autônoma.
(C) Redução dos salários nominais.
(D) Aumento dos salários nominais.
(E) Redução dos gastos do governo.

44) "Consiste na troca de produtos e serviços por produtos e
serviços futuros, isto é, por ativos". Segundo Krugman & 
Obstfeld (2010) , tal afirmativa, atinente ao mercado global 
de capitais, refere-se

(A) ao Value Trade.
(B) à Relação de troca Setorial.
(C) ao Pass-through.
(D) à Relação de mercado Intersetorial.
(E) ao Comércio Intertemporal.

45) Um determinado título é negociado no mercado financeiro e 
paga 8% ao ano de juros. Para que um investidor receba um 
fluxo de rendimentos anuais perpétuos equivalentes a R$ 
20.000,00, calcule o valor do investimento necessário e 
assinale a opção correta.

(A) R$ 18 .518,51
(B) R$ 38 .518,55
(C) R$ 96. 153,80
(D) R$ 185 .185,51
ÍE) R$ 250 ooooo
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46) Um país paga juros sobre sua dívida externa para um outro 
país credor. Esta transação será registrada no Balanço de 
Pagamentos do país devedor com valor:

(A) negativo no balanço de capitais autônomos.
(B) positivo no balanço de capitais autônomos.
(C) negativo no balanço de serviços.
(D) positivo no balanço de serviços.
(E) negativo no balanço de capitais compensatórios.

47) Em uma economia fechada, se o equilíbrio ocorrer na faixa 
absolutamente inelástica da função LM, é correto afirmar 
que :

(A) uma política monetária contracionista reduz a taxa de 
juros e consequentemente o nível de renda da economia.

(B) uma política fiscal antirrecessiva não eleva o nível 
de renda da economia em função do chamado efeito 
deslocamento.

(C) uma política monetária expansionista eleva a taxa de 
juros, sendo eficaz para aumentar o nível de renda da 
economia.

(D) uma política fiscal expansiva eleva a taxa de juros, e 
como não existe moeda especulativa, há um aumento no 
nível de renda da economia.

(E) uma política fiscal recessiva eleva a taxa de juros, no 
entanto, não altera o nível de renda da economia.

48) Em relação ao monopólio natural, é correto afirmar que:

(A) a curva de custo total médio tem inclinação positiva, 
configurando o fato de que só uma empresa consegue 
produzir qualquer quantidade a um custo menor.

(B) apenas uma empresa consegue ofertar um bem ou serviço a 
um mercado inteiro a um custo menor do que duas ou mais 
empresas.

(C) não é possível obter economia de escala para toda a 
faixa relevante de produção.

(D) há uma preocupação maior por parte da empresa com a 
entrada de novas empresas no mercado que possam erodir 
seu poder monopolista.

(E) a evolução para um mercado competitivo é impossível, 
haja vista que a possibilidade de expansão do mercado 
por si só não é um fator determinante.
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49) Seja U = XY a função de utilidade de um consumidor sujeito
à restrição orçamentária 2X + 6Y = 240. Assinale a opção
que apresenta a cesta ótima, ou seja, os consumos ótimos de
X e Y, respectivamente

(A) 12 e 24
(B) 20 e 60
(C) 24 e 48
(D) 48 e 24
(E) 60 e 20

50) A proposição de que, se os agentes econômicos privados 
puderem negociar sem custo a alocação de recursos, poderão 
resolver por si sós o problema das externalidades, refere-se 
ao:

(A) Efeito de Meade.
(B) Teorema de Coase.
(C) Paradoxo de Condorcet.
(D) Teorema de Arrow.
(E) Teorema de Volcker.
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