
                                                Modelo Keynesiano 
 
1. (APO) Considere as seguintes informações:  
Y = 1000  
C = 600  
I = 300  
G = 100  
X = 50  
M = 50  
onde  
Y = produto agregado; C = consumo agregado; I = investimento agregado; G = gastos 
do governo; X = exportações; e M = importações. Supondo que o consumo autônomo 
foi igual a 100 e que a função consumo agregado é do tipo C = Co + c.Y, onde Co 
representa o consumo autônomo e é igual a 100, pode-se afirmar, com base nos dados 
apresentados, que a propensão marginal a consumir é igual a:  
a)  0,50  
b)  0,70  
c)  0,90  
d)  0,85  
e)  0,30   
 
2. (ESAF – 2009) Considere o modelo de determinação da renda com as seguintes 
informações, em unidades monetárias (quando for o caso): 
C = 100 + 0,8.Y 
M = 50 + m.Y 
X = 100 
G = 100 
I = 200 
onde: 
Y = produto agregado; 
C = consumo agregado; 
G = gastos do governo; 
I = investimento agregado; 
X = exportações; 
M = importações; e “m” uma constante positiva. 
Considerando uma renda agregada de equilíbrio igual a 900, a propensão marginal a 
importar será igual a: 
a) 0,15 
b) 0,50 
c) 0,20 
d) 0,30 
e) 0,25                 
 
3. (ESAF – 2006) Considere que a propensão marginal a consumir no modelo seja igual 
a 0,75. Modelo: Y = C + I + G.  
Onde: 
Y = renda; C = função consumo keynesiana; I = investimento; G = gastos do governo. 
Se as despesas governamentais aumentarem em 100 unidades monetárias, a variação na 
renda de equilíbrio será de 
a) 133. 



b) 400. 
c) 57. 
d) 500. 
e) 250. 
 
 
                                                   Modelo IS/LM 
                                    
4. (ESAF – Gestor) A demanda real de moeda é expressa por (M / P) = 0,3 Y – 40 r, 
onde Y representa a renda real e r a taxa de juros.  
A curva IS é dada por Y = 600 – 800 r, a renda real de pleno emprego é 400, enquanto o 
nível de preços se mantém igual a 1. Indique o valor da oferta de moeda necessária para 
o pleno emprego. 
a) 80 
b) 90 
c) 100 
d) 110 
e) 120 
 
5 - (AFRF – 2005) Considere: Md = demanda por moeda; P = nível geral de preços; Y 
= renda agregada; r = taxa de juros;  
Considere ainda: Demanda real por moeda: Md/P = 0,3.Y – 20r;  Relação IS: Y = 650 – 
1000r; Renda real de pleno emprego = 600 
Considerando todas essas informações e supondo ainda que o nível geral de preços seja 
igual a 1, pode-se afirmar que a oferta real de moeda no equilíbrio de pleno emprego é 
igual a 
a) 183; b) 139; c) 123; d) 97; e) 179 
 
6. (ESAF – Gestor) No modelo IS-LM um aumento dos gastos públicos (política fiscal 
expansionista) promove um deslocamento da curva IS e um aumento da oferta de 
moeda (política monetária expansionista) promove um deslocamento da curva LM, 
respectivamente, para: 
a) direita e direita 
b) esquerda e esquerda 
c) direita e esquerda 
d) esquerda e direita 
e) baixo e cima 
 
7. (ESAF – Gestor) No modelo IS-LM para uma economia fechada, indique as 
consequências de um aumento dos gastos públicos, coeteris paribus, sobre o 
deslocamento da curva IS (IS), sobre a renda real (Y) e sobre a taxa real de juros (i). 
a) IS – esquerda; Y – redução e i – elevação 
b) IS – direita; Y – elevação e i – elevação 
c) IS – esquerda; Y – elevação e i – redução 
d) IS – direita; Y – redução e i – redução 
e) IS – esquerda; Y – elevação e i – elevação 
 
8 – (AFC – 2008) Considerando o modelo IS/LM sem os denominados casos clássicos 
e da armadilha da liquidez, é incorreto afirmar que: 



a) um aumento das aquisições de bens de capital, por parte dos empresários, eleva a taxa 
de juros. 
b) uma política monetária expansionista reduz a taxa de juros de equilíbrio. 
c) o equilíbrio de curto prazo do modelo IS/LM não precisa ser o de pleno emprego. 
d) considerando uma função consumo linear do tipo C = C0 + α.Y, com 0 < α < 1, um 
aumento de C0 reduz a taxa de juros. 
e) uma política fiscal contracionista reduz a taxa de juros. 
 
9. (AFRF – 2003) Com relação ao modelo IS/LM, é incorreto afirmar que 
a) quanto maior a taxa de juros, menor é a demanda por moeda. 
b) na ausência dos casos clássico e da armadilha da liquidez, uma política fiscal 
expansionista eleva a taxa de juros.  
c) na ausência dos casos clássico e da armadilha da liquidez, uma política fiscal 
expansionista eleva a renda. 
d) no caso da armadilha da liquidez, uma política fiscal expansionista não aumenta o 
nível 
de renda. 
e) quanto maior a renda, maior é a demanda por moeda. 
 
10. (AFRF – 2003) Com relação ao modelo IS/LM, é incorreto afirmar que: 
a) no chamado caso da “armadilha da liquidez”, em que a LM é horizontal, uma 
elevação dos gastos públicos eleva a renda sem afetar a taxa de juros. 
b) excluídos os casos “clássico” e da “armadilha da liquidez”, numa economia fechada a 
elevação dos gastos públicos eleva a renda. Esta elevação, entretanto, é menor 
comparada com o resultado decorrente do modelo keynesiano simplificado, em que os 
investimentos não dependem da taxa de juros. 
c) no chamado caso “clássico”, em que a LM é vertical, uma elevação dos gastos 
públicos só afeta as taxas de juros. 
d) se a IS é vertical, a política fiscal não pode ser utilizada para elevação da renda.  
e) na curva LM, a demanda por moeda depende da taxa de juros e da renda. 
 
11. (AFRF – 2003) Considerando o modelo IS/LM com os casos denominados de 
"clássico" e da "armadilha da liquidez", podemos afirmar que: 
a) o "caso clássico" ocorre quando a demanda por moeda é totalmente insensível à taxa 
de juros; já o caso da "armadilha da liquidez" ocorre quando a demanda por moeda é 
infinitamente elástica  em relação à taxa de juros. 
b) tanto no "caso clássico" quanto no caso da "armadilha da liquidez", elevações dos 
gastos públicos causam alterações no produto. A diferença, entre os dois casos, está 
apenas na possibilidade ou não de alterações nas taxas de juros. 
c) no caso da "armadilha da liquidez", a política fiscal é totalmente inoperante, 
ocorrendo o oposto no "caso clássico". 
 d) no "caso clássico", deslocamentos da curva IS só altera o nível do produto uma vez 
que a taxa de juros é fixa. 
e) tanto no "caso clássico" quanto no caso da "armadilha da liquidez", o nível do 
produto é dado. A diferença está apenas nos efeitos dos deslocamentos da curva IS 
sobre as taxas de juros. 
 
12. (AFRF – 2009) Considere o modelo IS/LM sem os casos clássico e da armadilha da 
liquidez. É incorreto afirmar que: 
a) quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por moeda. 



b) um aumento da base monetária reduz a taxa de juros. 
c) uma política fiscal expansionista reduz a demanda por moeda. 
d) quanto maior a renda, maior a demanda por moeda. 
e) um aumento dos gastos do governo eleva a taxa de juros.                             
 
 
                              Modelo de Oferta e Demanda Agregada 
 
13- (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. 

 

14. (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: 

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. 

 
                                               Meios de Pagamentos 

15. (GESTOR – 2008) Considerando a definição de meios de pagamentos adotada no 

Brasil, é incorreto afirmar que: 

a) o M1 engloba o papel-moeda em poder do público. 

b) o M2 engloba os depósitos para investimento e as emissões de alta liquidez 

realizadas primariamente no mercado interno por instituições depositárias. 

c) o papel-moeda em poder do público é resultado da diferença entre papel-moeda 

emitido pelo Banco Central do Brasil e as disponibilidades de caixa do sistema 

bancário. 

d) o M3 inclui as captações internas por intermédio dos fundos de renda fixa. 

e) o M3 engloba os títulos públicos de alta liquidez. 

16. (APO – 2009) A definição de meios de pagamento corresponde ao conjunto de 

ativos utilizados para liquidar transações. Com o avanço do sistema financeiro e do 

processo de inovações financeiras, desenvolveram-se novas medidas de meios de 

pagamento. Identifique, entre os agregados monetários abaixo mencionados, aquele que 

sofre todo impacto da inflação (monetização ou desmonetização). 

a) M2. 

b) M4. 

c) M2+quotas de fundo de renda fixa+operações compromissadas registradas no SELIC. 

d) M1. 

e) M3. 

17. (ESAF) Considere M1/Base monetária = 1,481481; papel moeda em poder do 

público/M1 = 0,35.  

Com base nestas afirmações, pode-se afirmar que a proporção "encaixes totais dos 

bancos comerciais/ depósitos a vista dos bancos comerciais” será de:  

a) 0,5  

b) 0,8  

c) 0,3  

d) 0,2  

e) 0,7  



Gabarito:  
1- A 
2- D 
3- B 
4-D 
5-E 
6-A 
7-B 
8-D 
9-D 
10-D 
11-A 
12-C 
13-D 
14-B 
15- E 
16 - E 
17- A 
 
 


