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                               Macroeconomia 

                              Balanço de Pagamento 

1. 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.  

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.       

2. (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. 

3. (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. 

4. (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. 

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

pagamentos do país, entre outros itens, registram-se as(os)               
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a) exportações e os investimentos estrangeiros que trazem divisas para o país.               

b) exportações e as importações de mercadorias feitas pelos residentes no país.               

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. 

6. (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 

7. (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. 

8. (ECONOMISTA PLENO – BR Petrobrás – 2005) - A Nota Econômico - 

Financeira para a Imprensa divulgada pelo Banco Central no último dia 28 de outubro 

de 2005 mostra o seguinte quadro do balanço de pagamentos da economia brasileira 

(em US$ milhões) para os meses de janeiro a setembro de 2005: 

Exportações (FOB): 86,719 

Importações (FOB): 54,056 

Serviços e renda: 24,200 

Exportação de serviços não-fatores: 5,219 

Importação de serviços não-fatores: 7,140 

Transferências unilaterais: 2,599 

Conta de capital: 588 

Conta financeira: -3,866 
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Erros e omissões: -661 

Nesse período, a transferência líquida de recursos da economia brasileira para o exterior 

foi de: 

(A) 59,492 

(B) 56,863 

(C) 32,663 

(D) 31,799 

(E) 30,742 

9. (ECONOMISTA JUNIOR – BR Petrobrás – 2008) – O balanço comercial de um 

país é superavitário em US$ 30 bilhões, mas seu superavit em conta corrente é de US$ 5 

bilhões, e as transferências unilaterais líquidas são nulas. Isto indica que: 

(A) as importações estão muito elevadas. 

(B) a poupança externa é positiva. 

(C) a entrada líquida de capital externo é positiva. 

(D) o país está perdendo reservas internacionais. 

(E) há um deficit no balanço de serviços. 

                                          Contas Nacionais 

10. (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. 

11. (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 
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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 

12. (SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA. – SFE- 2009) - Um país 

recebe poupança externa quando  

(A) acumula reservas de divisas internacionais. 

(B) apresenta um déficit em conta corrente no seu balanço de pagamentos. 

(C) exporta mais do que importa (balanço comercial superavitário). 

(D) a entrada líquida de capital do exterior é positiva. 

(E) o investimento direto do exterior é vultoso. 

13. (Economista/Cesgranrio - 2005) 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. 

14. (Economista/BNDES- 2005) 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.  
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e)  ocorrerá uma valorização da taxa de câmbio. 

                                  Modelo Keynesiano 

15. (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. 

16. (Analista/Finanças/Casa Moeda/2005) - Seja uma economia onde o gasto com 

consumo (C) é igual a 100, o gasto de investimento privado (I) é igual a 50 e os gastos 

iniciais do governo (G) são iguais a 30, assumindo que a propensão marginal a 

consumir é de 0,8 e que a alíquota de imposto de renda é de 0,4. Se os gastos do 

governo dobrarem, o novo nível de equilíbrio do produto será igual a: 

(A) 308,82  

(B) 310,12 

(C) 403,85  

(D) 1050 

(E) 1750 

                                       Modelo IS/LM 

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

IS/LM. 
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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 

18. (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. 

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

mostradas as curvas IS e LM de uma certa economia. 
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A política monetária expansiva:               

a) desloca a LM para uma posição como 12.               

b) desloca a LM para uma posição como 23.               

c) desloca a LM para uma posição como 34.               

d) não desloca a curva LM.               

e) não pode ser mostrada nesse tipo de gráfico.               

 

 

20. (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.               
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c) Sim, para a posição C D.               

d) Não deslocaria a curva IS.               

e) Deslocaria a curva LM. 

 

 

21. (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. 

22. (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. 

23. (Analista/Finanças/Casa Moeda/2005) - No modelo IS-LM, uma curva de oferta 

de moeda perfeitamente elástica resulta em uma curva LM: 

(A) parcialmente inelástica. 
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(B) parcialmente elástica. 

(C) de elasticidade igual a 1. 

(D) perfeitamente inelástica. 

(E) perfeitamente elástica. 

24. (Analista/Finanças/Casa Moeda/2005) - Em uma economia onde a taxa de câmbio 

é flexível, e inexiste mobilidade de capital, a expansão da oferta de moeda leva a um(a): 

(A) desequilíbrio na conta de transações correntes. 

(B) queda na taxa de juros. 

(C) alta na taxa de juros. 

(D) redução na oferta de moeda estrangeira. 

(E) redução nos preços domésticos. 

25. (ANALISTA DE PESQUISA ENERGÉTICA JÚNIOR – 2007) - O gráfico 

acima mostra as curvas IS e LM. Uma política monetária contracionista: 

 

 

(A) não afetaria nenhuma curva do gráfico. 

(B) deslocaria a curva IS para uma posição como AB. 

(C) deslocaria a curva LM para uma posição como CD. 

(D) deslocaria ambas as curvas IS e LM para posições como AB e CD. 

(E) teria o efeito de aumentar a taxa de juros para um nível maior que i*. 

26. (ECONOMISTA JUNIOR – BR Petrobrás – 2008) – No modelo IS/LM comum, 

uma política monetária contracionista acarreta, normalmente, uma redução  

(A) dos gastos do governo e das exportações. 

(B) das exportações e um aumento da demanda agregada. 
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(C) da oferta agregada e das taxas de juros. 

(D) da produção e um aumento das taxas de juros. 

(E) da produção e um aumento dos preços. 

27. (ECONOMISTA JUNIOR – BR Petrobrás – 2008) – A figura abaixo mostra o 

gráfico do modelo IS/LM com duas posições possíveis para a curva LM: LM1 e LM2.  

 

Em relação à figura apresentada, pode-se afirmar que a(o)  

(A) armadilha da liquidez do Modelo Keynesiano pode ser representada pela LM2. 

(B) política fiscal fica impotente no caso da LM ser como a LM2. 

(C) política monetária fica impotente no caso da LM ser como a LM2. 

(D) curva IS representa os pontos de equilíbrio no mercado monetário. 

(E) modelo clássico supõe a LM como a LM1. 

28 – (BNDES – 2009) Alguns analistas afirmam que na crise econômica recente 

ocorreu uma situação de armadilha da liquidez. Num gráfico do modelo IS/LM que 

representasse a renda na abscissa e a taxa de juros na ordenada, essa situação ocorreria 

se a curva 

(A) LM fosse horizontal. 

(B) LM fosse vertical. 

(C) LM fosse negativamente inclinada. 

(D) IS fosse vertical. 

(E) IS fosse negativamente inclinada. 
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Gabarito  

1 – A 

2 – E 

3 – C 

4 – E 

5 – B 

6 – E 

7 – B 

8 – E 

9 - E 

10 – C 

11 – C 

12 – B 

13 – C 

14 – C 

15 – B 

16 – C 

17 – B 

18 – A 

19 – C 

20 – A 

21 – B 

22 - D 

23 – E 

24 – B 

25 – E 

26 – D 

27 – B 

28 – A 


