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               Aula 03 - Modelo Clássico e Curva de Phillips 

 

1. (GESTOR- 2002) Considerando, para um determinado período, uma taxa real de 

juros de 5% e uma taxa de inflação de 20%, a respectiva taxa nominal de juros, dada 

pela Equação de Fisher, será exatamente de: 

a) 4,00% 

b) 15,00% 

c) 25,00% 

d) 26,00% 

e) 30,00% 

 

2. (GESTOR- 2002) A curva que descreve uma relação entre a taxa de inflação e a taxa 

de desemprego denomina-se: 

a) curva de Phillips 

b) curva de Engel 

c) curva de demanda hicksiana 

d) curva de Lorenz 

e) curva de Laffer 

 

3. (GESTOR- 2002) A relação entre crescimento e variações na taxa de desemprego é 

conhecida como: 

a) Lei de Wagner 

b) Lei de Okun 

c) Lei de Walras 

d) Lei de Say 

e) Lei de Gresham 

 

4. (GESTOR- 2002) De acordo com a “Curva de Phillips” de curto prazo, para um 

dado estado de expectativa dos agentes econômicos e na ausência de choques de oferta, 

uma redução da taxa de inflação deverá ser acompanhada por uma: 

a) elevação da taxa real de juros 
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b) elevação da taxa de emprego 

c) elevação da taxa nominal de juros 

d) redução dos salários reais 

e) elevação da taxa de desemprego 

 

5 - (ESAF- BACEN) John M. Keynes, em sua Teoria Geral do Emprego, do Juro e da 

Moeda (Abril Cultural, Coleção “Os Economistas”, 1983), procurou analisar e 

sistematizar os pressupostos da Economia Clássica. Considerando a interpretação dada 

por Keynes à Teoria Clássica, não pode ser considerado como hipótese da Teoria 

Clássica: 

a) não existe o que se chama de desemprego involuntário no seu sentido estrito. 

b) o salário real é igual à desutilidade marginal do trabalho existente. 

c) o produto marginal do trabalho é zero para qualquer nível de produção e de emprego. 

d) a oferta cria a sua própria procura. 

e) o preço da procura agregada é igual ao preço da oferta agregada para todos os níveis 

de produção e de emprego. 

 

6- (ESAF-AFRF) Com relação ao modelo de oferta e demanda agregada, é incorreto 

afirmar que: 

a) se os preços e salários são fixos no curto prazo, deslocamentos da demanda agregada 

afetam o emprego. 

b) uma redução na oferta monetária só afeta o nível de produto se houver alguma 

rigidez de preços e salários. 

c) a diferença entre curto e longo prazo no modelo é explicada pela rigidez nos preços e 

salários. 

d) se os preços e salários são perfeitamente flexíveis, deslocamentos na curva de 

demanda agregada tendem a exercer grande influência sobre o produto. 

e) não é necessário rigidez total de preços e salários para que deslocamentos na 

demanda agregada afetem o produto. 

 

7. (ESAF) Considerando o modelo de oferta e demanda agregada; considere ainda que, 

no longo prazo os preços são flexíveis, mas no curto prazo, verifica-se rigidez total nos 

preços. Então, é correto afirmar que: 
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a) deslocamentos na demanda agregada afetam o produto agregado tanto no curto 

quanto no longo prazo. A diferença entre os dois casos está apenas no grau de 

intensidade dos efeitos da demanda sobre o produto. 

b) deslocamentos na demanda agregada no longo prazo só afetam o nível de preços; já 

no curto prazo, tais deslocamentos só afetam o produto agregado. 

c) no longo prazo, deslocamentos na demanda agregada afastam o produto agregado do 

seu nível de pleno emprego. Tal efeito, entretanto, não ocorre no curto prazo. 

d) tanto no curto quanto no longo prazo, deslocamentos na demanda agregada afastam o 

produto do seu nível de pleno emprego. A diferença está nos efeitos desses 

deslocamentos sobre a inflação. 

 e) tanto no curto quanto no longo prazo, o produto agregado encontra-se em seu nível 

de pleno emprego. Assim, deslocamentos da demanda agregada só causam efeitos sobre 

a inflação, cuja intensidade é maior no longo prazo. 

 

8. (AFRF – 1998) Em relação à curva de Phillips é correto afirmar que: 

a) considerando expectativas adaptativas, o governo pode reduzir o desemprego 

permanentemente sem aumento da inflação. 

b) com expectativas racionais, a taxa de desemprego diferente da taxa natural está 

associada à variação não antecipada na inflação. 

c) choques de oferta não afetam a inflação 

d) a persistência do desemprego abaixo da taxa natural só é possível se a inflação for 

crescente e valerem as expectativas racionais 

e) considerando expectativas racionais, o desemprego sempre estará na taxa natural. 

 

9. (ESAF) Uma maneira possível de reduzir a "taxa natural" de desemprego de uma 

economia seria 

a)aumentar o valor do salário mínimo real 

b) praticar uma política monetária expansionista 

c) praticar uma política fiscal expansionista 

d) aumentar o volume de informações sobre oferta e demanda por trabalhadores 

e) aumentar o valor dos benefícios do seguro-desemprego em termos reais 
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10. (ESAF-BACEN) Com relação ao modelo de oferta e demanda agregada, é incorreto 

afirmar que: 

a) se os preços e salários são fixos no curto prazo, deslocamentos da demanda agregada 

afetam o emprego. 

b) uma redução na oferta monetária só afeta o nível de produto se houver alguma 

rigidez de preços e salários. 

c) a diferença entre curto e longo prazo no modelo é explicada pela rigidez nos preços e 

salários. 

d) se os preços e salários são perfeitamente flexíveis, deslocamentos na curva de 

demanda agregada tendem a exercer grande influência sobre o produto. 

e) não é necessário rigidez total de preços e salários para que deslocamentos na 

demanda agregada afetem o produto. 

 

11. (ESAF-APO) Considere o modelo de oferta e demanda agregada, supondo a curva 

de oferta agregada positivamente inclinada e a curva de demanda agregada derivada do 

modelo IS/LM. É correto afirmar que: 

a) um aumento dos gastos do governo eleva o produto, deixando inalterado o nível geral 

de preços. 

b) uma elevação da oferta monetária só resulta em alterações no nível geral de preços. 

c) uma elevação do consumo agregado não causa impactos sobre o nível geral de 

preços. 

d) uma elevação das exportações tende a elevar tanto o produto agregado quanto o nível 

geral de preços. 

e) uma redução nos impostos não causa alterações no produto agregado. 
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Gabarito: 

1 – D 
2 – A 
3 – B 
4 – E 
5 – C 
6 – D 
7 – B 
8 – B 
9 – D 
10 – D 
11 – D 
 
 

 


