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1. (ESAF) -  Com relação aos conceitos de produto agregado, podemos afirmar que: 
a) o produto nacional é necessariamente maior do que o produto interno; o produto bruto é necessariamente maior 
do que o produto líquido; e o produto a preços de mercado é necessariamente maior do que o produto a custo de 
fatores 
b) o produto a preços de mercado é necessariamente maior do que o produto a custo de fatores; o produto interno é 
necessariamente maior do que o produto nacional; e o produto bruto é necessariamente maior do que o produto 
líquido 
c) o produto bruto é necessariamente maior do que o produto líquido; o produto interno é necessariamente maior do 
que o produto nacional; e o produto a preços de mercados pode ser maior ou menor do que o produto a custo de 
fatores 
d) o produto interno é necessariamente maior do que o produto nacional; o produto líquido pode ser maior ou 
menor do que o produto bruto; e o produto a custo de fatores pode ser maior ou menor do que o produto a preços de 
mercado 
e) o produto bruto é necessariamente maior do que o produto líquido; o produto nacional pode ser maior ou menor 
do que o produto interno e o produto a custo de fatores pode ser maior ou menor do que o produto a preços de 
mercado 
2 . (ESAF – Economista/MPU – 2004) Considere os seguintes dados.  
Produto interno bruto a preço de mercado: 1000  
Renda líquida enviada ao exterior: 100  
Depreciação: 50 
Impostos indiretos: 200  
Subsídios: 50  
Com base nessas informações, a renda nacional líquida a custo de fatores é igual a  
a) 800; b) 750; c) 700; d) 850; e) 900 
3 . (ESAF – APO - 2005) Considere os seguintes dados para uma economia hipotética  renda nacional líquida: 
1000  
depreciação: 30  
consumo pessoal: 670  
variação de estoques: 30  
Com base nestas informações e considerando as identidades macroeconômicas básicas que decorrem de um sistema 
de contas nacionais para uma economia fechada e sem governo, podemos afirmar que a formação bruta de capital 
fixo nesta economia é de:  
a) 300; b) 330; c) 370; d) 400; e) 430 
4. (ESAF- AFRF – 2005) Considere as seguintes informações para uma economia hipotética (em unidades 
monetárias):  
Variação de estoques: 50.  
Poupança líquida do setor privado: 270.  
Depreciação: 30.  
Déficit do balanço de pagamentos em transações correntes: 100.  
Saldo do governo em conta corrente: 300.  
Com base nessas informações e considerando as identidades macroeconômicas básicas decorrentes de um sistema 
de contas nacionais, é correto afirmar que a formação bruta de capital fixo dessa economia foi de:  
a) 520; b) 620; c) 550; d) 650; e) 600 
5. (ESAF- INSS - 2002)    Levando-se em conta a identidade macroeconômica “Poupança = Investimento”, numa 
economia aberta e com governo, e considerando:  

1. D = déficit público  
2. Sg = poupança pública  
3. Ig = investimento público  
4. Spr = poupança privada  
5. Ipr = investimento privado  
6. Sext = poupança externa  
7. É correto afirmar que: 

a) D = Sg - Ig + Spr - Ipr   
b) D = Sext   
c) D = Spr + Ipr + Sext   
d) D = Sg - Ig + Sext   
e) D = Spr - Ipr + Sext  
6. (ESAF- AFRF - 2005) Considere as seguintes informações para uma economia hipotética (em unidades 
monetárias):  
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Investimento bruto total: 700  
Depreciação: 30  
Déficit do balanço de pagamentos em transações correntes: 100  
Saldo do governo em conta corrente: 400  
Com base nessas informações e considerando as identidades macroeconômicas básicas decorrentes de um sistema 
de contas nacionais, é correto afirmar que a poupança líquida do setor privado foi igual a  
a) 170; b) 200; c) 140; d) 210; e) 120  
7. (ESAF- AFRF - 2005) Considere as seguintes informações para uma economia hipotética (em unidades 
monetárias):  
Investimento privado: 500 
Investimento público: 100  
Poupança privada: 300  
Poupança do governo: 200  
Com base nessas informações e considerando as identidades macroeconômicas básicas decorrentes de um sistema 
de contas nacionais, é correto afirmar que essa economia hipotética apresentou:  
a) superávit no balanço de pagamentos em transações correntes de 100.  
b) déficit do balanço de pagamentos em transações correntes de 100.  
c) déficit do balanço de pagamentos em transações correntes de 200.  
d) superávit no balanço de pagamentos em transações correntes de 200.  
e) poupança externa de 150. 
8. (ESAF- APO – 2008) Considere os seguintes dados de um sistema de contas nacionais, que segue a metodologia 
do sistema adotado no Brasil, em unidades monetárias: 
Produção = 1200 
Importação de bens e serviços = 60 
Impostos sobre produtos = 70 
Consumo final = 600 
Formação bruta de capital fixo = 100 
Variação de estoques = 10 
Exportações de bens e serviços = 120 
Com base nessas informações, o consumo intermediário é igual a: 
a) 500      b) 400      c) 450       d) 550        e) 600  
9. (ESAF- APO – 2008) A conta de bens e serviços do sistema de contas nacionais no Brasil apresentou os 
seguintes dados para 2005 (em R$ 1.000.000): 
Produção: 3.786.683; 
Importação de bens e serviços: 247.362; 
Impostos sobre produto: 306.545; 
Subsídios aos produtos: 1.559; 
Despesas com consumo final: 1.721.783; 
Formação bruta de capital fixo: 342.237; 
Variação de estoques: 5.739; 
Exportação de bens e serviços: 324.842. 
Com base nestas informações, pode-se afirmar que o consumo intermediário foi de: 
a) 2.133.019; b) 1.944.430; c) 1.946.019; d)  2.231.014; e) 1.942.901 
10. (ESAF- APO – 2005) Considere os seguintes dados de um sistema de contas nacionais, que segue a 
metodologia do sistema adotado no Brasil, em unidades monetárias:  
Produção = 1200  
Importação de bens e serviços = 60  
Impostos sobre produtos = 70  
Consumo final = 600  
Formação bruta de capital fixo = 100  
Variação de estoques = 10  
Exportações de bens e serviços = 120  
Com base nessas informações, o consumo intermediário é igual a:  
a) 500; b) 400; c) 450; d) 550; e) 600 
 
GABARITO: 1 – E ; 2 – C; 3 – B ; 4 – D ; 5 – E; 6 – A; 7 – B; 8 – A; 9 – ; 10 - A 

 


