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1. (CESPE – Economista – CPC- 2008) As políticas fiscais e monetárias constituem 

importante instrumento da ação do governo para a estabilização econômica. 

Em relação a esse assunto, assinale a opção correta.  

A) Para combater uma inflação provocada por um excesso de demanda, o governo deve 

implementar uma política fiscal constituída de corte de impostos e de redução 

substancial dos gastos públicos. 

B) Para que as políticas monetárias, efetivamente, promovam aumentos, no curto prazo, 

na demanda agregada e expandam o potencial produtivo da economia, a demanda de 

investimento deve ser inelástica em relação à taxa de juros. 

C) Aumento dos gastos públicos com educação e treinamento de mão-de-obra constitui 

exemplo de políticas fiscais expansionistas cujos impactos de longo prazo sobre a 

produtividade deslocam a curva de oferta agregada da economia para a direita. 

 

2. (CESPE – Economista – INPI- 2008) A respeito do Modelo IS, assinale a opção 

correta.  

A) Em presença do efeito deslocamento (crowding out), políticas fiscais expansionistas 

deslocam a curva IS para cima e para a direita, porém, o efeito multiplicador dos gastos 

públicos é menor do que aquele que ocorreria na ausência desse efeito. 

B) Um aumento da oferta de moeda, por reduzir as taxas de juros, provoca um 

deslocamento ao longo da curva IS. 

 

3. (CESPE – Economista – INPI- 2008) Em relação à curva LM, assinale a opção 

correta. 

C) Ao longo da curva LM, as despesas realizadas são iguais àquelas planejadas. 

D) A redução recente das taxas de juros, no Brasil, ao deslocar essa curva para baixo e 

para a direita, diminui a pressão inflacionário e eleva a produção. 

 

4. (CESPE – Economista – CPC- 2008) Utilizando os conceitos básicos da 

macroeconomia aberta, assinale a opção correta. 

A) As reduções sistemáticas das taxas de juros que vêm ocorrendo no Brasil, nos 

últimos anos, afugentam os capitais estrangeiros e, portanto, contribuem para a 

valorização do real, que ora se observa. 
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B) O aumento das exportações de madeiras certificadas provenientes da região 

Amazônica para os Estados Unidos da América (EUA) conduz à depreciação do real em 

relação ao dólar norte-americano. 

C) Na China, a manutenção da taxa de câmbio fixa entre o yuan e o dólar, em face das 

crescentes exportações chinesas para os EUA, é compatível com o aumento das reservas 

cambiais chinesas. 

 

5. (CESPE – Economista – CPC- 2008) O modelo da oferta e da demanda agregada é 

instrumento extremamente útil para a análise das flutuações econômicas de   curto 

prazo. Com base nesse modelo, assinale a opção correta. 

A) A teoria keynesiana dos preços rígidos é consistente, no curto prazo, com uma curva 

de oferta agregada vertical. 

B) A construção de uma grande hidrelétrica na Amazônia, no rio Madeira, prevista no 

âmbito do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), expande a demanda de 

investimentos e, portanto, provoca um deslocamento ao longo da curva de demanda 

agregada da economia brasileira. 

C) Quando a economia se encontra no segmento horizontal da curva de oferta agregada, 

aumentos na demanda agregada não modificarão o nível de preços nem o produto real. 

 

 

 

 

Gabaritos 

1 – EEC 

2 – CE 

3 – EE 

4 – EEC 

5 - EEE 

 


