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                              Microeconomia 

 

Custo de Oportunidade e Fronteira de Possibilidade de 

Produção 
 
1. (Cesgranrio INEA 2008 – Economista) O investimento em capital físico ou em 

capital humano tem um custo de oportunidade. A respeito de tal custo, pode-se afirmar 

que             

a) a concentração elevada da distribuição da renda é o custo do crescimento.               

b) a insuficiência de demanda agregada é o custo do crescimento econômico.               

c) a poupança externa e o investimento estrangeiro podem eliminar os custos do 

crescimento econômico.               

d) o crescimento econômico implica custos de redução de consumo e do lazer da 

população.               

e) uma política vigorosa de incentivo às exportações propicia o crescimento econômico 

com custos mínimos. 

 
 

Oferta e Demanda 

 

 

2. (Cesgranrio ANP 2008 – Especialista em Regulação) A figura acima mostra a 

curva de oferta inicial de milho, por parte do todos os produtores brasileiros. Soja e 

milho são substitutos no lado da produção, e caso o preço da soja aumente 20%, os 
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demais determinantes da oferta do milho permanecendo constantes, a curva de oferta de 

milho se deslocará para uma posição tal como: 

a) AB  

b) AC           

c) AD      

d) CB    

e) CD  

 

3. (Cesgranrio INEA 2008 – Economista) Uma empresa competitiva, ao produzir, 

causa dano ambiental (polui um curso de água). Não é obrigada a pagar pelo dano, e a 

curva de oferta do que produz é S0 conforme apresentado na figura abaixo.  

 

 

Se fosse obrigada a pagar, sua curva de oferta teria uma posição como 

a) S1 

B) S2 

c) S3 

d) S4 

e) S0 mesmo 

 

4. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) Suponha que a curva de demanda por 

determinado bem seja dada pela equação  onde q é a quantidade 

demandada e p é o preço do bem, medidos em unidades adequadas. Pode-se afirmar que               

a) a elasticidade da demanda em relação ao preço é -1, ao longo de toda a curva de 

demanda.               
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b) a receita marginal como função de q é dada pela expressão 5 2 ,0 5RMg q q= − ≤ <         

c) quando p = 2, a elasticidade da demanda em relação ao preço é -1.               

d) quando p = 2, a quantidade demandada também é 2.               

e) sem saber quais são as unidades de medida de p e q, não é possível calcular a 

elasticidade preço da demanda.  

          

 

5. (Cesgranrio TCE - RO 2007 – Técnico de Controle) O gráfico acima mostra as 

curvas de demanda e de oferta no mercado competitivo de soja. Um aumento do preço 

de fertilizantes agrícolas vai provocar:               

a) uma quantidade de equilíbrio final no mercado de soja superior à quantidade de 

equilíbrio inicial q0.               

b) um preço de equilíbrio final de soja inferior ao preço de equilíbrio inicial p0.               

c) um deslocamento da curva de demanda por soja.               

d) um deslocamento da curva de oferta de soja.               

e) aumento na oferta de farelo de soja. 

 

Elasticidade 

6. (Cesgranrio INEA 2008 – Economista) Suponha que a curva de oferta de mercado 

de determinado bem seja dada  
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onde q é a quantidade ofertada e p é o preço do bem. A esse respeito, pode-se afirmar 

que o  

a) preço de equilíbrio de mercado será p = 3 se a demanda de mercado for dada pela 

equação qd = 5-p,  onde qd é a quantidade demandada.                

 b) quantidade ofertada também será 2 quando p = 2.              

 c) elasticidade da oferta em relação a preço também será 2 quando p = 2.               

 d) elasticidade da oferta em relação ao preço é igual a 2, ao longo de toda a curva da 

oferta.              

 e) elasticidade da oferta em relação ao preço diminui se o preço aumentar. 

 

7. (Cesgranrio INEA 2008 – Economista) Num certo mercado competitivo, os 

produtores começam a pagar um tributo para compensar os danos ambientais que 

causam. Então,               

a) os consumidores vão pagar o tributo se a demanda for muito mais elástica que a 

oferta.               

b) os consumidores não vão pagar nada do tributo, como é justo que aconteça.               

c) o preço neste mercado vai aumentar se a demanda for totalmente elástica.               

d) o preço e a produção de equilíbrio, neste mercado, tendem a aumentar.               

e) o tributo, em sua maior parte, vai incidir sobre os consumidores se a demanda for 

mais inelástica que a oferta. 

 

8. (Cesgranrio BNDES 2008 – Profissional Básico) Suponha que a curva de oferta por 

determinado bem seja dada pela equação q = 3p, p > 0, onde q é a quantidade ofertada e 

p é o preço do bem, medidos em unidades adequadas. Assim, pode-se afirmar que               

a) a elasticidade da oferta em relação ao preço é igual a 1.               

b) a elasticidade da demanda em relação ao preço é igual a 3.               

c) os produtores formaram um oligopólio.               

d) quando p = 5, a quantidade ofertada também é 5.               

e) sem saber as unidades de medida de p e de q não é possível calcular a elasticidade 

preço da oferta. 
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9. (Cesgranrio TJ - Rondônia 2008 – Economista Júnior) Se o preço da maçã 

aumentar 10%, nada mais se alterando, e a elasticidade preço da demanda por maçãs for 

menos 0.5, então a quantidade demandada de maçãs 

(A) diminuirá 20%. 

(B) diminuirá 5%. 

(C) permanecerá inalterada. 

(D) aumentará 5%. 

(E) aumentará 20%. 

 

10. (Cesgranrio TCE - RO 2007 – Técnico de Controle) Se a elasticidade preço da 

demanda por cigarros for igual a menos 0.4, isto significa que:               

a) um aumento de preço dos cigarros reduz a receita total auferida pelos produtores de 

cigarro.           

b) os aumentos na renda do consumidor aumentam em 0.4% a demanda por cigarros.               

c) se o preço de cigarros aumentar 10%, a quantidade demandada por cigarros vai 

diminuir em 8%.               

d)  se o preço de cigarros aumentar 4%, a quantidade demandada por cigarros vai 

diminuir em 10%.               

e) se o preço de cigarros aumentar, a quantidade demandada por cigarros vai diminuir, 

embora percentualmente menos que o aumento dos preços.  

       

Classificação dos Bens 

11. (Cesgranrio ANP 2008 – Especialista em Regulação)  No caso da produção de 

álcool e açúcar, a partir da cana, um aumento do preço internacional do açúcar tende a           

a)  diminuir a produção de açúcar.  

b) diminuir a produção de álcool.  

c)  reduzir o lucro dos produtores de açúcar.               

d) reduzir as compras de cana por parte das usinas.               

e) aumentar os custos fixos dos produtores de açúcar. 
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12.  (Cesgranrio INEA 2008 – Economista)  Se dois bens A e B, de preços diferentes, 

forem substitutos para um determinado consumidor, pode-se afirmar que  

a) se os preços de A e B aumentarem ambos de R$ 10,00 por unidade, o preço relativo 

entre A e B não se altera.            

b) se os preços de A e de B diminuírem do mesmo percentual, a quantidade demandada 

de B somente aumenta se B for um bem inferior.               

c) se o preço de A aumentar, e houver um aumento compensatório na renda do 

consumidor, mantendo-se a renda real, a quantidade demandada de B aumenta.               

d) se o preço de B aumentar, a quantidade demandada de A vai aumentar, 

necessariamente.               

e) as curvas de indiferença do consumidor entre A e B são em ângulo reto. 

 

13. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) O gráfico abaixo mostra, em linhas cheias, 

as curvas da demanda e da oferta no mercado de maçãs. 

 

Considere que maçãs e pêras são bens substitutos para os consumidores. Se o preço da 

pêra aumentar e nenhum outro determinante da demanda e da oferta de maçãs se alterar, 

pode-se afirmar que               

 a) a curva de demanda por maçãs se deslocará para uma posição como AB.               

b) a curva de oferta de maçãs se deslocará para uma posição como CD.               

c) as duas curvas, de demanda e de oferta de maçãs, se deslocarão para posições como 

AB e CD.           

d) o preço da maçã tenderá a diminuir.               

e) não haverá alteração no mercado de maçãs. 
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14. (Cesgranrio REFAP - Petrobras 2007 – Economista) O que acontece quando o 

preço da maçã aumenta?         

a) Aumenta a quantidade demandada de maçãs.               

b) O preço da pêra também aumenta, devido à maior demanda por pêras.               

c) O preço da pêra cai, pois a demanda por esta fruta aumenta.               

d) Certamente a demanda por maçãs aumenta, provocando a alta de seu preço.                

E) Certamente a oferta de maçãs aumenta, provocando a alta de seu preço.  

 

 

 

15. (Cesgranrio TCE - RO 2007 – Técnico de Controle) No gráfico acima aparece em 

traço cheio a curva de demanda por maçãs. Sendo as pêras um bem substituto para as 

maçãs, um aumento de preço da pêra:               

a) altera a curva de demanda por maçãs para uma posição como A B.               

b) altera a curva de demanda por maçãs para uma posição como C D.               

c) altera a curva de demanda por maçãs para uma posição como A D.               

d) altera apenas a curva de oferta de maçãs.               

e) não altera a posição da curva de demanda por maçãs. 

 

16. (Cesgranrio Petrobras 2008 - economista Júnior) Quando a elasticidade-renda da 

demanda por determinado bem é igual a -0,5, o bem é considerado 

(A) inferior. 

(B) normal. 

(C) inelástico. 

(D) superior. 
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(E) de luxo. 

 

17. (Cesgranrio REFAP - PETROBRAS 2007 – Economista) A elasticidade renda da 

demanda por certo bem é menor que 1. Isso significa, necessariamente, que:               

a) aumentos na renda diminuem a quantidade demandada do bem.              

b) aumentos da renda aumentam a quantidade demandada do bem.               

c) a variação percentual da quantidade demandada do bem é menor que o aumento 

percentual da renda.              

d) o bem é superior.               

e) o bem é inferior. 

 

Curva de Engel 

18. (Cesgranrio Petrobras 2005 – Economista Júnior) Na geração da Curva de 

Engel, mantém-se (mantêm-se) constante(s): 

(A) a função utilidade. 

(B) a restrição orçamentária. 

(C) a quantidade e os preços. 

(D) as curvas de indiferença. 

(E) os preços do bem. 

 

Preferência 

19. (Cesgranrio MPE Rondonia 2008 – Analista em Economia) Uma curva de 

indiferença é o lugar geométrico dos pontos nos quais o consumidor: 

(A) vai sempre preferir as cestas de bens localizadas mais à direita na curva. 

(B) vai sempre preferir as cestas de bens localizadas mais à esquerda na curva. 

(C) é indiferente entre as cestas de bens. 

(D) é incapaz de calcular sua utilidade total. 

(E) é incapaz de calcular sua utilidade parcial. 

 



                                    Questões de Economia – Cesgranrio                                                                

                                            Professor Gilmar Ferreira  

 

 9 

 

Custo 

 

20. (Cesgranrio TJ Tocantins 2008 – Economista) Quanto às curvas de custos no 

gráfico acima, é correto afirmar-se que o (a): 

(A) custo fixo médio sempre sobe com o aumento da quantidade produzida. 

(B) custo variável médio, de forma geral, cai com o acréscimo de produção. 

(C) custo marginal mostra a diminuição dos custos totais decorrente da produção de 

uma unidade adicional. 

(D) curva do custo marginal cruza a curva do custo total médio no ponto em que o custo 

total médio é máximo. 

(E) curva de custo marginal corta a curva de custo total médio no ponto de escala 

eficiente. 

 

21. (Cesgranrio TCE-RO 2008 – Técnico de Controle) Marque a afirmação correta, a 

respeito do custo médio e do custo marginal.              

a) O custo médio é sempre maior que o custo marginal.               

b) O custo médio e o custo marginal são sempre iguais.               

c) Se o custo médio decrescer com o aumento da quantidade produzida, o custo 

marginal será inferior ao custo médio.               

d) Se o custo médio não se alterar com o aumento da quantidade produzida, o custo 

marginal será inferior ao custo médio.               
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e) Se os preços dos insumos aumentarem, o custo médio não se alterará, mas o custo 

marginal aumentará.  

 

22. (Cesgranrio TJ Tocantins 2008 – Economista) Observe as seguintes curvas de 

CTM - Custo Total Médio de Curto e Longo Prazos: 

 

Analise as afirmativas abaixo, quanto às curvas. 

I - No ponto 1: quando o custo total médio de longo prazo declina, enquanto a produção 

aumenta, diz-se que existe Economia de Escala. 

II - No ponto 2: quando o custo total médio de longo prazo não varia com o nível de 

produção, diz-se que existem Retornos Constantes à Escala. 

III - No ponto 3: quando o custo total médio de longo prazo aumenta, enquanto a 

produção total aumenta, diz-se que existe Deseconomia de Escala. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

23. Cesgranrio INEA 2008 – Economista) Na figura abaixo, a curva ABC representa a 

curva de custo médio total de longo prazo de uma empresa que produz o bem X para um 

mercado em que há livre entrada de empresas competidoras, todas de posse da mesma 

tecnologia e de igual acesso aos mercados de fatores de produção. 
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Analisando-se essas informações, conclui-se que  
              
a) o custo total de produção é inicialmente decrescente por causa de deseconomias de 
escala.               
b) o preço tenderá a ser Pb, no longo prazo, neste mercado.               
c) o preço neste mercado sempre será superior a Pb no curto prazo.               
d) a empresa não produzirá nada se o preço for igual a P, na figura, mesmo no curto 
prazo.               
 e) a empresa produzirá uma quantidade que equaliza o preço e o custo médio no curto 
prazo. 

        

Produção 

24. (Cesgranrio INEA 2008 – Economista) Considere a função de produção 

 Q=produto, K=fator capital, L=fator trabalho e que A, a e b são 

parâmetros, todos medidos em unidades adequadas. Esta função de produção apresenta               

a) fatores de produção perfeitamente substitutos.       

b) inovação tecnológica se A > 1.               

c) retornos constantes de escala se a + b = 1.               

d) produto marginal de K constante.               

e) isoquantas em ângulo reto.   

25. (Cesgranrio Petrobras 2005 – Economista Júnior) A função de produção Y = 

K1/2N1/2, onde K representa o estoque de capital e N o estoque de trabalho, é uma 

função: 

(A) de rendimentos crescentes de escala. 

(B) de rendimentos constantes de escala. 

(C) homogênea de grau 2. 

(D) homogênea de grau 0. 
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(E) heterogênea de grau 1. 

 

26. (Cesgranrio INEA 2008 – Economista) A produtividade é o determinante-chave 

do padrão de vida médio da população. NÃO é importante na determinação da 

produtividade num certo país o            

a) capital físico acumulado.               

b) capital humano acumulado.               

c) conhecimento tecnológico.               

d) existência de recursos naturais.               

e) elevada participação da indústria no PIB. 

 

27. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) A função de produção Q = min (aK, bL), 

onde Q = produto, K = fator capital, L = fator trabalho e a e b são parâmetros, apresenta               

a) retornos crescentes de escala se a + b > 1.               

b) retornos constantes de escala.               

c) fatores de produção perfeitamente substitutos.               

d) inovação tecnológica se a > b.               

e) cada isoquanta como uma linha reta. 

 

28. (Cesgranrio TJ - Rondônia 2008 – Economista Júnior) A função de produção Y 

= A min [K, L], onde Y é o produto, K e L são os fatores de produção e A é uma 

constante, 

(A) tem isoquantas em ângulo reto. 

(B) permite substituição entre K e L. 

(C) apresenta retornos crescentes de escala se A for maior que 1. 

(D) é conhecida como Função Cobb-Douglas. 

(E) vai sempre gerar curvas de oferta de Y perfeitamente inelásticas 

29. (Cesgranrio Petrobras 2005 - economista Júnior) Suponha que estamos operando 

em algum ponto (x1, x2) e consideramos a possibilidade de diminuir a quantidade do 

fator 1 e aumentar a quantidade do fator 2, mantendo inalterada a quantidade produzida 

y. A taxa de substituição técnica entre 1 e 2 seria dada por: 

(A) −Pmg1(x1, x2) / Pmg2(x1, x2) 
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(B) Pmg1(x1, x2) / Pmg2(x1, x2) 

(C) ∆x1 / ∆x2 

(D) ∆x1 / ∆x2 . ∆y 

(E) −∆x1 / ∆x2 . ∆y 

  

 

Estruturas de mercado 

30. (Cesgranrio SFE 2009 – Economista Júnior) Um dos desafios dos economistas é 

compreender as estruturas de mercado. Em uma estrutura de mercado competitiva, as 

empresas 

(A) têm o custo médio sempre maior que o custo marginal. 

(B) produzem até equalizar o preço ao custo total. 

(C) produzem até equalizar seu custo marginal ao preço de mercado. 

(D) vendedoras devem ser em muito maior número do que as compradoras. 

(E) novas são impedidas de se estabelecer no mercado devido à concorrência acirrada. 

 

31. (Cesgranrio ANP 2008 – Especialista em Regulação) Algumas empresas 

conseguem formar um cartel bem sucedido, aumentando substancialmente seus lucros. 

Neste caso, o     

a) preço cobrado é igual ao custo médio mínimo. 

b) preço cobrado é o dobro do custo médio.              

c) preço cobrado é maior que o custo marginal.            

d)  receita total é igual ao custo marginal.            

e) quantidade produzida é maior do que no caso de haver competição 

32. (Cesgranrio INEA 2008 – Economista) Na figura abaixo, AB é a curva de 

demanda de mercado por determinado bem X, o qual é produzido por uma única 

empresa monopolista. As linhas AC e DE são, respectivamente, as curvas de receita 

marginal e de custo marginal de produção. 
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Para maximizar seu lucro, o monopolista vai cobrar o preço 

a) P1 

b) P2 

c) P3 

d) (P1+P2)/2 

e) (P1+P3)/2 

 

33. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) A empresa monopolista, para maximizar 

seu lucro, produz uma quantidade tal que               

a) maximiza a receita total.               

b) maximiza a diferença entre o preço e o custo médio de produção.               

c) maximiza o preço que cobra.               

d) minimiza o custo médio.               

e) equaliza a receita marginal e o custo marginal de produção. 

 

34. (Cesgranrio REFAP - PETROBRAS 2007 – Economista) Uma empresa 

monopolista escolhe uma produção tal que o             

a) preço seja menor que o custo marginal.               

b) preço seja o maior possível.               

c) preço seja igual ao custo marginal.               

d) preço seja igual à receita marginal.               

e) receita marginal seja igual ao custo marginal. 
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35. (Cesgranrio TCE - RO 2007 – Técnico de Controle) Uma empresa atuando num 

certo mercado é monopolista. A esse respeito, marque a afirmação correta.               

 a) A empresa, ao maximizar seu lucro, equalizará a receita marginal com o custo 

marginal.               

b) A empresa vai estabelecer um nível de preço tal que o preço seja igual ao custo 

marginal.               

c) A curva de oferta por parte da empresa é elástica.               

d) O preço praticado pela empresa será inferior ao custo marginal.               

e) O preço cobrado pela empresa será o mais alto possível. 

 

Teoria dos Jogos 

36. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) A matriz abaixo mostra um jogo na sua 

forma estratégica. A e B são os jogadores participantes e suas estratégias são, 

respectivamente, 1 e 2 para A, e I, II e III para B. Dentro de cada célula da matriz o 

número à esquerda é o ganho de A, e o número à direita, o ganho de B. Os jogadores 

decidem suas estratégias simultaneamente, têm conhecimento das estratégias próprias e 

do adversário, e também dos ganhos de ambos em cada célula. 

 

Pode-se, então, afirmar que               

a) há apenas um equilíbrio de Nash.               

b) a estratégia 1 é dominante para A.               

c) a combinação de estratégias 1 e 2 é uma solução para o jogo.               

d) o jogador B não tem estratégia dominante.               

e) nenhum dos jogadores tem estratégias dominantes. 

 

37. (Cesgranrio REFAP - Petrobras 2007 – Economista) Num jogo entre duas 

pessoas racionais, X e Y, o que ocorre quando X possui uma estratégia dominante S?            

a) X pode escolher ou não S, dependendo da escolha estratégica de Y.               

b) Y vai escolher uma estratégia que maximize seu ganho, supondo que X escolherá S.               
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c) Y vai escolher necessariamente uma estratégia mista.               

d) O jogo não vai ter solução em vista do domínio de X.               

e) Se houver um Equilíbrio de Nash, S não será a estratégia escolhida por X. 
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Gabarito de Microeconomia 

 

1 – D 

2 – A 

3 – B 

4 – B 

5 – D 

6 – E 

7 – E 

8 – A 

9 – B 

10 – E 

11 – B 

12 – C 

13 – A 

14 – B 

15 – A 

16 – A 

17 – C 

18 – E 

19 – C 

20 – E 

21 – C 

22 – E 

23 – B 

24 – C 
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25 – B 

26 - E  

27 – B 

28 – A 

29 – A 

30 – C 

31 – C 

32 – A 

33 – E 

34 – E 

35 – A 

36 – A 

37 – B 
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                                  Macroeconomia 

 

Geral 
 
1. (Cesgranrio INEA 2008 – Economista) O Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) e o PIB per capita de um país são medidas do bem-estar de suas populações. Ao 

estabelecer um paralelo entre estas duas medidas, tem-se que               

a) um país com elevado PIB per capita e baixo IDH se desenvolveu mais do que 

cresceu.               

b) o IDH, comparado com o PIB per capita, leva mais em consideração a distribuição de 

renda ao medir o bem- estar da população.               

c) a ordenação dos países pelo IDH coincide com a ordenação pelo PIB per capita.               

d) quanto maior o IDH, maior o PIB per capita do país.               

e) quanto mais elevado o Coeficiente de Gini, maior o IDH e o PIB per capita do país. 

 

Inflação 
2. (Cesgranrio ANP 2008 – Especialista em Regulação) A figura abaixo mostra as 

Curvas de Phillips de longo prazo AB e de curto prazo CD, correspondente a um 

determinado nível de expectativa de inflação.  

 

 
 

Com base nessas informações, é INCORRETO afirmar que  
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a) CD tende a AB no longo prazo, à medida que as expectativas inflacionárias se 

ajustarem. 

b) OB corresponde à taxa natural de desemprego. 

c) OE corresponde à taxa natural de inflação.     

d) além de CD, há uma família de Curvas de Phillips de curto prazo correspondentes a 

diversas expectativas de inflação.  

e) a Curva de Phillips de longo prazo AB é sempre vertical.  

 

3. (Cesgranrio INEA 2008 – Economista) Na figura abaixo, as linhas AB e CD 

mostram, respectivamente, as Curvas de Phillips de curto prazo e de longo prazo de 

uma determinada economia. 

 

 

A respeito dessa figura, pode-se afirmar que 

a) AB é a curva de demanda agregada da economia.  

b) BD é o excesso de demanda agregada na economia.               

c) CD se desloca para a posição AB à medida que as expectativas de inflação se 

ajustam.              

d) OD é a taxa natural de desemprego.               

e) OE é a taxa natural de inflação.  

 

4. (Cesgranrio INEA 2008 – Economista) Quando as expectativas de inflação 

doméstica aumentam, a               

a) demanda por moeda diminui.              

b) demanda por títulos públicos indexados diminui.  

c) taxa de juros diminui.               
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d) economia entra em recessão.               

e) Curva de Phillps de longo prazo altera sua posição. 

            

5. (Cesgranrio BNDES 2008 – Profissional Básico) A Curva de Philips de curto 

prazo, representada por AB no gráfico abaixo, não é estável, tornando-se, a longo prazo, 

vertical, como CD. 

 

Assim, pode-se afirmar que           

a) a taxa natural de inflação é representada por E no gráfico.               

b) a taxa natural de desemprego é representada por B no gráfico.               

c) a inflação tende a desacelerar caso se mantenha continuamente a taxa de desemprego 

em C.               

d) AB altera sua posição na medida em que as expectativas de inflação se ajustam.               

e) AB altera sua posição na medida em que CD se desloca para a direita. 

 
6. (Cesgranrio REFAP - PETROBRAS 2007 – Economista).  A Equação de Phillips 
de curto prazo mostra uma relação entre a(s):               
a) taxa de inflação vigente, a demanda agregada e a taxa de desemprego.               
b) taxa de inflação vigente e a inflação futura.               
c) taxa de inflação, o PIB nominal e a taxa de desemprego.               
d) taxa de inflação, a taxa de desemprego, a taxa de desemprego natural e a inflação 
esperada.               
e) taxas de inflação, vigente e passadas, e o balanço de pagamentos. 
 

Moeda      
7. (Cesgranrio ANP 2008 – Especialista em Regulação) A demanda por moeda num 

determinado país NÃO é afetada               

a) pela taxa de juros.  
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b) pela taxa esperada de inflação.             

c) pelo nível de renda.  

d) pelo deficit orçamentário do setor público.               

e) pelos hábitos de freqüência de pagamentos da população.          

8. (Cesgranrio INEA 2008 – Economista) O aumento do percentual da reserva 

compulsória que o Banco Central exige dos bancos reduz a(o)               

a) oferta de moeda.               

b) demanda por bens públicos.               

c) taxa de juros vigente na economia.               

d) spread cobrado pelos bancos.               

e) gasto do governo. 

 

9. (Cesgranrio TCE - RO 2007 – Técnico de Controle) O Banco Central do Brasil 

pode ser considerado como o banco dos bancos devido à sua atribuição de:               

a) determinar a taxa de juros Selic e controlar os meios de pagamento.               

b) emitir o meio circulante.               

c) financiar o Tesouro Nacional e administrar a dívida pública.               

d) recolher os depósitos compulsórios e prover os redescontos de liquidez.               

e) normatizar as operações cambiais.         

 

10. (Cesgranrio Petrobras 2005 – Economista Pleno) Considere uma economia na 

qual a demanda e a oferta agregadas são dadas pelas seguintes equações: onde M é o 

estoque nominal de moeda, V, a velocidade de circulação da moeda, P, o nível de 

preços e W o salário nominal. Suponha que a velocidade de circulação da moeda seja 

igual a 1. Se o estoque de moeda for igual a 100 e um mecanismo de indexação 

mantiver o salário real constante e igual a 10, o produto de equilíbrio será igual a: 

a) 0,01  

b) 0,1 

c) 1 

d) 100 

e) 1000 
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Modelo Keynesiano 

11. (Cesgranrio Petrobras 2005 – Economista Pleno) Considere o modelo 

Keynesiano simplificado onde o equilíbrio produto-despesa é descrito pela seguinte 

equação: Y = C0 + cY + I + G , onde Y é o produto, C0 , o consumo autônomo, c, a 

propensão marginal a consumir, I, o investimento privado e G, os gastos do governo. 

Assumindo que a propensão marginal a consumir é igual a 1, um aumento nos gastos do 

governo de G para 2G faz o produto de equilíbrio: 

a) dobrar. 

b) aumentar infinitamente. 

c) aumentar em 2G. 

d) aumentar em C0 + I + 2G. 

e) manter-se constante. 

 

Modelo IS/LM 

12. (Cesgranrio INEA 2008 – Economista) Considere o gráfico usual do modelo 

IS/LM. 

 

Segundo os economistas da escola clássica, neste gráfico, a(s)               

a) curva IS deveria ser vertical.               

b) curva LM deveria ser vertical.               

c) curva LM deveria ser horizontal.               

d) curva IS deveria ser horizontal.               

e) duas curvas, IS e LM, deveriam ser horizontais 
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13. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) O gráfico abaixo mostra as curvas IS e 

LM numa certa economia. 

 

Maiores gastos públicos financiados por novas emissões monetárias               

a) expandiriam a produção e a renda acima de yo.               

b) reduziriam necessariamente a taxa de juros para baixo de io.               

c) reduziriam as importações.               

d) deslocariam a IS e a LM para posições tais como AB e CD.               

e) provocariam, necessariamente, aumento dos preços. 

 

14. (Cesgranrio REFAP - PETROBRAS 2007 – Economista) No gráfico abaixo são 

mostradas as curvas IS e LM de uma certa economia. 

 

A política monetária expansiva:               

a) desloca a LM para uma posição como 12.               

b) desloca a LM para uma posição como 23.               
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c) desloca a LM para uma posição como 34.               

d) não desloca a curva LM.               

e) não pode ser mostrada nesse tipo de gráfico.               

 

 

15. (Cesgranrio TCE - RO 2007 – Técnico de Controle) O gráfico acima mostra as 

curvas IS e LM. Uma política fiscal expansiva deslocaria a curva IS de sua posição 

inicial?               

a) Sim, para a posição A B.  

b) Sim, para a posição A D.               

c) Sim, para a posição C D.               

d) Não deslocaria a curva IS.               

e) Deslocaria a curva LM. 
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16. (Cesgranrio TCE - RO 2007 – Técnico de Controle) No gráfico do modelo 

IS/LM/BP, uma desvalorização cambial do real em relação à moeda estrangeira:               

a) deslocaria a curva IS brasileira para a esquerda.               

b) deslocaria a curva IS brasileira para a direita.               

c) não deslocaria a curva IS brasileira, mas a do resto do mundo.               

d) não deslocaria a curva BP brasileira.               

e) não modificaria o gráfico IS/LM/BP. 

 

17. (Cesgranrio TCE - RO 2007 – Técnico de Controle) Um aumento da demanda 

doméstica agregada por bens e serviços, acarretando a expansão da produção doméstica, 

levaria a:               

a) taxas de juros necessariamente mais elevadas.               

b) taxas de inflação necessariamente mais elevadas.               

c) superavit no balanço comercial, se a taxa de câmbio fosse fixa.               

d) uma desvalorização da moeda doméstica, se a taxa de câmbio fosse flutuante.               

e) uma redução da receita fiscal do governo. 

 

Política Fiscal e Monetária 

18. (Cesgranrio ANP 2008 – Especialista em Regulação) Se o governo de um certo 

país aumentar os gastos públicos, financiando-os com emissão de base monetária, 

necessariamente vai ocorrer              

a) redução da arrecadação fiscal do governo. 

b) expansão da demanda agregada e da produção.              

c) aumento dos preços dos bens e serviços.              

d) aumento das exportações.               

c) aumento da taxa de desemprego.  

 

19. (Cesgranrio ANP 2008 – Especialista em Regulação) Se o Banco Central de 

determinado país aumentar substancialmente a oferta monetária, ou seja, adotar uma 

política monetária expansiva, tenderá a ocorrer, de imediato, um       
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a) aumento no deficit do setor público.  

b) aumento nas reservas internacionais do banco central.              

c) aumento nas taxas de juros domésticas por causa da inflação.              

d) valorização da moeda nacional em relação à estrangeira, se o regime cambial for de 

taxa fixa.             

e) desvalorização da moeda nacional em relação à estrangeira, se o regime cambial for 

de taxa flutuante. 

20. (Cesgranrio INEA 2008 – Economista) Uma política monetária expansiva leva 

normalmente ao(à)               

a) aumento da taxa de juros.               

b) desvalorização da moeda doméstica se o regime for de câmbio fixo.   

c) redução da taxa de inflação.               

d) acumulação de reservas internacionais se o regime for de câmbio flutuante.               

e) expansão da produção. 

 

21. (Cesgranrio REFAP - PETROBRAS 2007 – Economista) No caso de um regime 

cambial flutuante, o banco central do país:              

a) necessita manter vultosas reservas internacionais.               

b) impede a entrada de capitais de longo prazo, sobretudo especulativos.               

c) intervém continuamente no mercado de câmbio.               

d) fixa a taxa de câmbio por lei.               

e) preocupa-se com a influência da taxa de câmbio sobre a inflação. 

 

Expectativas Racionais 

22. (Cesgranrio ANP 2008 – Especialista em Regulação) Segundo a hipótese de 

expectativas racionais,               

a) a economia evolui continuamente em pleno emprego, não se afastando desta situação.               

b) as surpresas em política monetária podem causar um desvio da produção em relação 

à sua posição de equilíbrio. 

c) os agentes econômicos racionais não erram em suas previsões sobre a inflação e a 

produção.             
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d) os agentes econômicos formam suas expectativas baseados unicamente nas suas 

experiências passadas.               

e) os preços na economia são perfeitamente flexíveis. 

 

Crescimento  

23. (Cesgranrio ANP 2008 – Especialista em Regulação) A taxa de crescimento do 

PIB potencial de uma determinada economia depende da(o)  

a) maturidade de seu parque industrial.             

 b) deficit do seu setor público.  

 c) número de habitantes do país.              

 d) total das importações entrando no país.              

 e) volume de investimentos sendo realizados.  

 

24. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) Na Teoria do Crescimento Endógeno de 

Lucas e outros, ao contrário de outros modelos (clássico, neoclássico, etc.),               

a) o limite do crescimento econômico decorre das restrições à formação de capital 

físico.               

b) o crescimento da economia é conseqüência única da ligação weberiana entre o 

capitalismo e o protestantismo.               

c) o investimento em capital humano, estimulando a capacidade de criação e a invenção, 

é considerado um fator básico para crescer.              

d) os recursos naturais do país são coniderados o fator fundamental para o crescimento.               

e) as restrições externas, de balanço de pagamentos, limitam o crescimento da 

economia. 

 

Balanço de Pagamento 

25. Cesgranrio ANP 2008 – Especialista em Regulação) Quando um país tem um 

deficit no balanço comercial do seu balanço de pagamentos, pode-se afirmar que  

a) as exportações são menores que as importações.    

b) as reservas internacionais do banco central estão em queda.  
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c) a taxa de câmbio (preço da moeda estrangeira em moeda local) vai se desvalorizar.              

 d)a taxa de câmbio (preço da moeda estrangeira em moeda local) vai se valorizar.               

e) há um deficit em conta corrente no balanço de pagamentos.       

 

26. (Cesgranrio INEA 2008 – Economista) Quando um país apresenta superavit no 

seu balanço comercial, certamente,  

a) a taxa de câmbio (preço da moeda estrangeira e moeda doméstica) se desvaloriza.               

b)a taxa de juros aumenta.               

c) o banco central do país acumula reservas.               

d) o país apresenta superavit na conta corrente do balanço de pagamentos.               

e) as exportações excedem as importações. 

27. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) Os residentes de certo país recebem 

liquidamente renda do exterior. Então, necessariamente,               

a) o país tem deficit no balanço comercial.               

b) o país está atraindo investimentos externos.               

c) o PNB do país é maior que seu PIB.               

d) a taxa de juros doméstica está muito baixa.               

e) ocorrerá uma valorização da taxa de câmbio. 

 

28. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) Se o valor, em dólar, das exportações de 

bens exceder ao das importações, pode-se afirmar que               

a) o regime cambial é flutuante.               

b) o PIB é maior que o PNB.               

c) haverá um aumento nas reservas internacionais no final do período.               

d) há um superavit em conta corrente do balanço de pagamentos.               

e) há um superavit comercial do balanço de pagamentos. 

 

29. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) Na conta de transações correntes do balanço de 

pagamentos do país, entre outros itens, registram-se as(os)               

a) exportações e os investimentos estrangeiros que trazem divisas para o país.               

b) exportações e as importações de mercadorias feitas pelos residentes no país.               
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c) variações das reservas internacionais no Banco Central.               

d) empréstimos e os financiamentos de longo prazo.               

e) pagamentos de juros e de amortizações de capital recebidos do exterior. 

 

30 (Cesgranrio REFAP - PETROBRAS 2007 – Economista) Se, num certo período, 

a renda líquida enviada ao exterior, registrada no balanço de pagamentos de um país, for 

positiva, isso significa que:               

a) a demanda doméstica por bens e serviços está muito forte.               

b) a taxa de câmbio vai se alterar.               

c) as reservas internacionais do país estão em queda.               

d) o país tem deficit em conta corrente no seu balanço de pagamentos.               

e)  o PIB desse país é maior que o PNB 

 

31. (Cesgranrio TCE - RO 2007 – Técnico de Controle) Um país recebe liquidamente 

rendas do exterior. Neste caso, o 

a) PIB do país e seu PNB são iguais.               

b) PIB do país é inferior a seu PNB.               

c) país tem necessariamente superavit comercial no seu Balanço de Pagamentos.               

d) país está em expansão econômica e atraindo investimentos externos.               

e) taxa de juros doméstica é muito baixa. 

 

Contas Nacionais 

32. (Cesgranrio INEA 2008 – Economista) O PIB e o PNB são medidas do produto 
agregado da economia de um país. Uma comparação que se pode estabelecer entre elas 
é:               

a) o PIB é sempre maior que o PNB.            

b) o PIB se mede em reais e o PNB, em dólares, no Brasil.               

c) o PNB é maior que o PIB se a renda líquida recebida do exterior for positiva.               

d) o PNB é maior que o PIB se as reservas em divisas internacionais no Banco Central 

aumentarem.               

e) o PNB é maior que o PIB se o balanço comercial for superavitário. 
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33. (Cesgranrio IPE 2008 – Economista) Considere as informações que se seguem. 

Consumo privado = 500 

Investimento privado = 400 

Consumo do governo + investimento do governo = 300 

Exportações de bens e serviços = 100 

Importações de bens e serviços = 80 

Pagamento de juros sobre a dívida interna = 120 

Recebimento de renda vinda do exterior = 15 

Remessa de renda ao exterior = 5 

Tributos = 70 

O PIB nesta economia é igual a: 

a) 1020  

b) 1120 

c) 1220  

d) 1320 

e) 1420 
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Gabarito de Macroeconomia   

1 – B 

2 – C 

3 – D 

4 – A 

5 – D 

6 – D 

7 – D 

8 – A 

9 – D 

10 – B 

11 – B 

12 – B 

13 – A 

14 – C 

15 – A 

16 – B 

17 – D 

18 – B 

19 – E 

20 – E 

21 – E 

22 – B 

23 – E 

24 – C 

25 – A 

26 – E 

27 – C 

28 – E 

29 – B 

30 – E 
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31 – B 

32 – C 

33 - C 
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                        Finanças Públicas 

 

1. (Cesgranrio ANP 2008 – Especialista em Regulação) Um imposto é considerado 

progressivo quando leva ao  

a) desenvolvimento econômico.           

 b)incide, com um percentual maior, sobre as pessoas de maior renda da população.       

c) sua arrecadação aumenta com a expansão da produção.               

d) aumenta com o passar do tempo.               

 e)aumenta o seu percentual com a quantidade vendida pela empresa. 

 

2. (Cesgranrio INEA 2008 – Economista) Justificando a intervenção do Estado na 

economia, uma das razões é a existência de externalidades. A respeito de 

externalidades, pode-se afirmar que  

a) só ocorrem quando há bens públicos envolvidos.               

b)  uma pessoa com uma doença transmissível deve ser isolada, pois causa 

externalidades.               

c) a única maneira de resolver o problema da poluição atmosférica pela indústria é 

proibindo terminantemente a emissão de gases tóxicos.               

d) os ruídos dos bares à noite são uma externalidade para os vizinhos, o que só pode ser 

resolvido proibindo o ruído nos bares.               

e) na vida real só há externalidades negativas.  

             

3. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) No gráfico abaixo, AD e BD mostram, 

respectivamente, para duas pessoas diferentes, o benefício marginal privado de 

consumir várias quantidades do bem x. O gráfico mostra, também, o custo marginal de 

produzir x. A linha tracejada CD é a soma vertical (ou seja, das ordenadas) das linhas 

AD e BD. 
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No caso de x ser um bem público, a quantidade de produção ótima de x (no sentido de Pareto) 

corresponderia, no gráfico, ao segmento de reta               

a) 0 A               

b) 0 B               

c) 0 I               

d) 0 II               

e) 0 III 

 

4. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) No estabelecimento de um sistema tributário, o 

clássico Princípio da Equidade sugere que             

a) um imposto que incida mais de uma vez sobre uma atividade produtiva não é adequado.               

b) os tributos devem incentivar os investimentos e o crescimento da economia.               

c) os impostos devem corrigir as distorções na alocação de recursos causadas pelas imperfeições 

de mercado.               

d) a capacidade individual de contribuição é um critério importante para a escolha dos tributos.               

e) a política fiscal deve ser usada para a estabilização da economia. 

 

5.  (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) A paulatina redução da dívida do setor público 

no Brasil, em relação ao PIB do país, tende a               

a) encurtar o prazo médio para vencimento da dívida pública.               

b) reduzir a participação percentual das despesas com juros nos gastos totais do governo.               

c) aumentar a taxa de juros paga pelos títulos públicos.               

d) aumentar a arrecadação fiscal obtida com o Imposto de Renda sobre as aplicações 

financeiras.               

e) aumentar os lucros do setor bancário. 
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6.  (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) Uma das razões importantes para a presença do 

estado na economia é a existência de externalidades negativas e positivas. A esse respeito, pode-

se afirmar que               

a) a poluição das águas pelas indústrias é uma externalidade negativa e deveria ser totalmente 

proibida.               

b) a solução eficiente para resolver o problema do ruído excessivo nos aeroportos é mudar a 

localização dos mesmos para longe das áreas residenciais.               

c) as externalidades só ocorrem quando as pessoas produzem ou consomem bens públicos.               

d) o consumidor de certo bem, cuja produção implicou em poluição ambiental, não deveria 

pagar pela poluição; o produtor é que deveria.               

e) quando uma pessoa não se vacina contra uma doença infecciosa está impondo aos demais 

uma externalidade negativa.               

 

7. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) A participação intensa do setor privado, em 

parceria com o setor público, nos investimentos de infra-estrutura, por exemplo, depende, em 

grande parte, das condições listadas abaixo, EXCETO uma. Indique-a.               

a) Credibilidade do governo.               

b) Marco regulatório estável.               

c) Facilidades ou subsídios fiscais.               

d) Mercado de capitais desenvolvido.               

e) Estabilidade macroeconômica. 
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Gabaritos de Finanças Públicas 

1 – B 

2 – B 

3 – E 

4 – D 

5 – B 

6 – E 

7 – C  
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                                           Brasileira 

1. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) O PIB real do Brasil cresceu muito 

rapidamente durante o período de "Milagre Econômico" ( 1968-1973 ). Tal crescimento           

a) ocorreu acompanhado de grande aceleração da taxa de inflação.               

b) ocorreu acompanhado de substancial redistribuição de renda para as classes mais 

pobres.               

c) foi ajudado pelo aumento do preço de petróleo na década de 1970.               

d) foi acompanhado de piora nas contas externas do país.               

e) arrefeceu, a partir de 1974, devido à insuficiência da capacidade de produção 

doméstica de petróleo e de bens de capital.    

 

2. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) O processo de substituição de importações 

na economia brasileira               

a) ocorreu apenas a partir de 1960.               

b) levou à implantação no Brasil de indústrias substitutivas das importações.               

c) esgotou-se por volta de 1960, logo após o governo Kubitschek.               

d) causou crises constantes de deficits do balanço comercial.               

e) fez com que as regiões mais atrasadas do país crescessem mais rapidamente. 

 

3. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) Os economistas da chamada "vertente ou 

linha desenvolvimentista" de pensamento econômico no Brasil sugerem que a(o)         

a) taxa de juros no Brasil é alta devido à elevada classificação de risco do país.               

b) deficit orçamentário do setor público deveria ser imediatamente reduzido cortando-se 

os gastos governamentais.               

c) regime cambial flutuante atual é adequado e gerou grandes superavits em conta 

corrente.               

d) Brasil deveria adotar uma estratégia de crescimento com poupança externa.               

e) atual nível de abertura da conta de capital do balanço de pagamentos do Brasil 

deveria ser reduzido. 
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4. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) O PAEG (Plano de Ação Econômica do Governo) 

e as reformas implementadas em 1964 e nos anos imediatamente subseqüentes, no 

Brasil,               

a) aumentaram substancialmente os salários.               

b)  aumentaram as restrições à entrada de capitais externos.               

c) diminuíram a carga fiscal dos contribuintes.               

d) criaram o Banco Central do Brasil.               

e) eliminaram a correção monetária no país. 

 

5. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) Assinale, entre as opções abaixo, a que NÃO 

corresponde a uma das principais características da política de industrialização brasileira 

no Pós-Guerra.               

a) Fornecimento de crédito a longo prazo para implantação de novos projetos.               

b) Proteção à indústria nacional, mediante tarifas de importação e barreiras não 

tarifárias.               

c) Participação direta do Estado no suprimento da infra-estrutura (energia, transporte).               

d) Participação direta do Estado na produção em alguns setores tidos como prioritários 

(siderurgia, mineração, petróleo).               

e) Intensa preocupação de atender o consumidor doméstico com produtos de qualidade e 

baratos. 

 

6. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) O período de 1974-78 foi de adaptação da 

economia brasileira e mundial à enorme alta dos preços do petróleo. Nesse período 

houve mudanças importantes, tais como:               

a) redução substancial dos gastos brasileiros com a importação de petróleo.               

b) redução das taxas de juros no mundo e no Brasil, devido à grande oferta de 

"petrodólares" pelos países exportadores de petróleo.               

c) aumento considerável dos deficits em conta corrente dos países importadores de 

petróleo, financiados pela reciclagem dos "petrodólares" via sistema financeiro 

internacional.               

d) expansão econômica mundial, financiada pela reciclagem dos "petrodólares" 

promovida pelo sistema financeiro internacional.               
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e) grande aumento das exportações brasileiras, mais do que compensando os maiores 

gastos com a importação de petróleo. 

7. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) Em 1984 a inflação no Brasil atingiu percentuais 

acima de 200% a. a.. Alguns economistas defendiam o ponto de vista de que tal situação 

era causada pelo chamado "conflito distributivo". Segundo os proponentes desse 

diagnóstico,               

a) o "conflito distributivo" ocorria, fundamentalmente, entre o setor público e o setor 

privado, o primeiro, aumentando os impostos e o segundo, aumentando os preços.              

b) o "conflito" poderia ser resolvido através de um Pacto Social, obtido com uma plena 

redemocratização do país e a formação de um governo de coalisão.               

c) o controle rigoroso do deficit orçamentário do setor público levaria à resolução do 

"conflito distributivo".               

d) os grupos sociais causadores do conflito deveriam ser contidos e excluídos do 

processo de redemocratização que estava ocorrendo.               

e)  apenas a dolarização da economia poderia resolver o "conflito", pois os preços e os 

custos em dólar ficariam estáveis com a taxa de câmbio estável. 

 

8. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) Segundo a CEPAL (Comissão Econômica para a 

América Latina) vários problemas justificavam um esforço de industrialização baseado 

em proteção aduaneira e ações estatais na América Latina. Marque a opção que NÃO 

foi considerada um desses problemas.  

a) Os rendimentos crescentes da indústria (argumento da indústria nascente).               

b)O desemprego decorrente do baixo crescimento da demanda internacional por 

produtos primários.               

c) A deterioração dos termos de troca entre produtos primários e industrializados.               

d) A instabilidade política e a presença de governos autoritários na região.               

e) A necessidade de grande quantidade de capital para iniciar a atividade em setores 

muito intensivos em capital. 

 

9. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) Os programas federais de transferência de 

renda - como o Fome Zero e o Bolsa-Família - tornaram-se importantes no Brasil. A 

respeito deles, pode-se afirmar que               
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a) em seu conjunto, implicam em transferências anuais, diretas para os pobres, de cerca 

de 10% do PIB.               

b) visam beneficiar pessoas que ganham menos de dois salários mínimos - o seu 

público-alvo - melhorando a distribuição de renda.             

c) poderiam ser substituídos pelo redesenho do sistema fiscal do país, aumentando 

substancialmente a progressividade dos impostos.               

d) atendem também às carências não vinculadas diretamente à renda, como saneamento, 

serviços de saúde, transporte e educação.               

e) programas como o Bolsa-Família, de grande clientela potencial, costumam ter 

problemas de focalização, isto é, de garantir que os beneficiados tenham renda abaixo 

do patamar estabelecido. 

 

10. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) No início da atual década houve uma 

mudança importante no mercado financeiro do Brasil: a criação de um "novo SPB" 

(Sistema de Pagamentos Brasileiro). Um objetivo primordial dessa mudança foi               

a) fazer com que o Banco Central do Brasil, com seus ativos, garanta cada operação 

financeira.               

b) eliminar o excesso de limites operacionais, chamadas de margem, e outros 

mecanismos de garantia.               

c) permitir aos bancos brasileiros maior grau de alavancagem.               

d) permitir a transferência consentida de riscos do Banco Central do Brasil para os 

participantes do mercado.               

e) adotar um sistema de compensação contínuo, mas não por diferença dos 

recebimentos e pagamentos devidos entre os participantes. 

 

11. (Cesgranrio REFAP - PETROBRAS 2007 – Economista) O programa econômico 

implementado a partir de 1964, conhecido como PAEG, NÃO listava entre seus 

objetivos:  

              

a) conter progressivamente o processo inflacionário.               

b) corrigir os deficits descontrolados do balanço de pagamentos.               

c)  acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico.               
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d) promover aumentos salariais para a população.               

e) assegurar, pela política de investimentos, oportunidades de emprego produtivo. 

 

12. (Cesgranrio REFAP - PETROBRAS 2007 – Economista) Gustavo Franco, 

economista que participou na formulação do Plano Real, escreveu que "... a URV era 

uma meia moeda, porém estável, e por isso superior às outras em circulação, ou em uso 

para indexar contratos ...". A URV era considerada uma meia moeda porque:               

a) servia apenas como padrão de valor monetário, mas não como meio de troca.               

b) seria usada durante metade de um ano apenas.               

c) havia outras moedas na economia brasileira, naquela ocasião.               

d) só seria usada para indexar alguns contratos.               

e) seu valor cambial era de 50 centavos de dólar. 
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Gabarito de Brasileira 

1 – E 

2 – B 

3 – E 

4 – D 

5 – E 

6 – C 

7 – B 

8 – D 

9 – E 

10 – D 

11 – B 

12 – A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


