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21- Assinale a opção incorreta com relação à Teoria Econômica. 

a) A hipótese coeteris paribus é fundamental para o entendimento da microeconomia. 

b) A utilidade representa o grau de satisfação ou bem estar que os consumidores  

atribuem a bens e serviços que podem adquirir no mercado. 

c) A macroeconomia trata os mercados de forma global. 

d) Oferta é a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam 

adquirir, em um dado período, dada a sua renda, seus gastos e o preço de mercado. 

e) A Curva de Phillips mostra o tradeoff entre a inflação e desemprego, no curto prazo. 

Solução: 

Assertiva “a”: A hipótese coeteris paribus significa tudo o demais constante e no 

contexto da microeconomia significa que quando analisamos uma variável, 

mantemos todas as demais constantes. Nesse caso temos uma análise parcial. 

Exemplo: o aumento na renda, coeteris paribus (tudo o demais constante), leva ao 

aumento na demanda. Quando não utilizamos a expressão coeteris paribus estamos 

utilizando uma analise de equilíbrio geral. 

Assertiva “b”: E a própria definição de utilidade. 

Assertiva “c”: Esse é o papel da Macroeconomia. 

Assertiva “d”: A quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores 

desejam adquirir, em um dado período, dada a sua renda, seus gastos e o preço de 

mercado é a oferta e não a demanda. 

Assertiva “e”: Definição da Curva de Phillips no curto prazo, ou seja, um aumento 

na inflação leva a um aumento no desemprego. 

Gabarito D 

 

22- A Macroeconomia divide a Economia em quatro mercados: o mercado de bens e 

serviços, o mercado de trabalho, o mercado financeiro e o mercado cambial. No 

mercado de trabalho, são determinadas quais das seguintes variáveis macroeconômicas: 

a) nível de emprego e salário real. 

b) nível de emprego e salário monetário. 

c) nível geral de preços e salário real. 

d) salário real e salário monetário. 

e) nível de emprego e nível geral de preços. 
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O Mercado de trabalho determina nivel de emprego e salário real. Portanto 

gabarito A. Fazer o recurso. 

 

23- A diferença entre Renda Nacional Bruta e Renda Interna Bruta é que a segunda não 

inclui: 

a) o valor das importações. 

b) o valor dos investimentos realizados no país por empresas estrangeiras. 

c) o saldo da balança comercial do país. 

d) o valor da renda líquida de fatores externos. 

e) o valor das exportações. 

Solução: A diferença entre renda interna e renda nacional é dado pelo valor da 

renda liquida de fatores externos. Isso decorre do fato de que o conceito de renda 

interna é geográfico, portanto apenas os bens produzidos internamente serão 

contabilizados; por outro lado, o conceito de renda nacional refere-se à origem dos 

recursos bastando se nacional.  

Gabarito D. 

24- Quanto ao balanço de pagamentos de um país, sabe-se que: 

a) o saldo total do balanço de pagamentos é igual à soma da balança comercial com o 

balanço de serviços e rendas e as transferências unilaterais correntes, salvo erros e 

omissões. 

b) o saldo das transações correntes, se positivo (superávit), implica redução em igual 

medida do endividamento externo bruto, no período. 

c) o saldo total do balanço de pagamentos é igual à soma da balança comercial com a 

conta de serviços e rendas, salvo erros e omissões. 

d) a conta Capital e Financeira iguala (com sinal trocado) o saldo total do balanço de 

pagamentos. 

e) a conta Capital e Financeira iguala (com o sinal trocado) o saldo de transações 

correntes, salvo erros e omissões. 

 

Estrutura do balanço de Pagamentos 
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1. Balanço Comercial 

2. Serviços e Rendas 

3. Transferências Unilaterais  

4. Saldo de transações correntes ( 1 + 2 + 3) 

5. Conta de Capital e Financeira 

     Conta de capital 

     Conta Financeira 

             Investimentos diretos 

             Investimentos em Carteiras 

             Derivativos 

             Outros Investimentos 

6. Erros e Omissões  

7. Resultado do Balanço de Pagamentos (4+5+6) 

8. Haveres da Autoridade Monetária (variação de reservas) 

Assertiva “a”: Incorreta. O Saldo do Balanço de Pagamentos (BP) = STC + Conta 

Capital e Financeira + Erros e Omissões. Onde STC = Balança comercial + 

Serviços + Rendas + Transferências Unilaterais.  

Assertiva “b”: Incorreta. O saldo em transações correntes (STC) iguala a 

poupança externa (Se) com o sinal negativo, ou seja, STC = - Se. O saldo das 

transações correntes, se positivo (superávit), implica redução em igual medida da 

poupança externa e não do endividamento externo. O que altera o endividamento 

externo é o resultado balanço de pagamentos. Um superávit no BP, por exemplo, 

leva a uma redução do endividamento externo bruto, no período.  

Assertiva “c”: incorreta. Vide assertiva “a”. 

Assertiva “d”: incorreta. O saldo do BP = Saldo em transações correntes + Conta 

Capital e Financeira + Erros e Omissões. 

Assertiva “e”: incorreta. O saldo do BP = Saldo em transações correntes + Conta 

Capital e Financeira + Erros e Omissões. Retirando os Erros e Omissões, temos BP 

= Saldo em transações correntes + Conta Capital e Financeira. A conta Capital e 
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Financeira iguala (com o sinal trocado) o saldo de transações correntes, apenas se 

o saldo do balanço de pagamentos for zero, o que não é dito na questão. 

 

Gabarito: Da ESAF E. Fazer o recurso com base no comentário da assertiva E. 

 

25- Com relação ao Déficit Público, Dívida Pública e Necessidade de Financiamento do 

Setor Público, aponte a opção incorreta. 

a) O déficit público é uma medida de caixa, ou seja, a mensuração deve ser feita em 

relação a determinado período de tempo. 

b) O governo pode financiar seu déficit pela emissão de moeda e também por meio da 

venda de títulos da dívida pública ao setor privado. 

c) O desempenho fiscal pode ser mensurado pelo déficit primário, que é dado pela 

diferença entre receitas e despesas não financeiras. 

d) A Necessidade de Financiamento do Setor Público corresponde ao conceito de déficit 

nominal apurado pelo critério “acima da linha”. 

e) A Dívida Fiscal Líquida (DFL) é dada pela diferença entre a Dívida Líquida do Setor 

Público e o ajuste patrimonial. 

Solução:  

Assertiva “a”: O deficit público é uma variavel fluxo, ou seja, medida em um 

determinado período de tempo. Aqui a ESAF diz que o deficit público é uma 

medida de caixa, isso pode não ocorrer. As necessidade de financiamento (déficit 

publico abaixo da linha) são apurados pelo conceito de caixa, exceto pelos juros 

que são contabilizados por competência (Giambiagi, pag. 68). 

Assertiva “b”: correta. As formas de o governo se financiar são três: a) tributos; b) 

endividamento; e c) emissão monetária. 

Assertiva “c”: Exato. O deficit primário é dado pela diferença entre receitas e 

despesas não financeiras e é utilizado para mensurar o desempenho fiscal.  

Assertiva “d”: incorreta. A Necessidade de Financiamento do Setor Público 

corresponde ao conceito de déficit nominal apurado pelo critério “abaixo da 

linha”, ou seja, pela variação da dívida liquida do setor público calculado pelo 

BACEN. Pelo critério acima da linha temos os conceitos de deficits calculado pelo 

encontro de despesas e receitas pela Secretaria do Tesouro Nacional. 
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Assertiva “e”: Exato. E a própria definição. A Dívida Fiscal Líquida (DFL) é dada 

pela diferença entre a Dívida Líquida do Setor Público e o ajuste patrimonial. 

Gabarito D. Cabe recurso na assertiva “a”. 

26- Uma das principais formas de política econômica é a Política Fiscal. Com relação à 

política fiscal, identifique a única opção incorreta. 

a) Em períodos inflacionários, o imposto progressivo contribui para reduzir o 

crescimento na renda disponível e na demanda do setor privado. 

b) A ação do governo complementa a ação do mercado no que diz respeito à função 

estabilizadora, promovendo a alocação de recursos na economia. 

c) A tributação imposta pelo governo aos bens e serviços incide sobre o fluxo dos 

produtos no sistema de mercado; esta tributação é denominada como indireta. 

d) O mecanismo da tributação, associado às políticas orçamentárias, intervém 

diretamente na alocação dos recursos, na distribuição de recursos na sociedade, podendo 

reduzir também as desigualdades na riqueza, na renda e no consumo. 

e) As mudanças demográficas são uma importante variável para explicar as alterações e 

o crescimento dos gastos públicos, seja pelo acréscimo absoluto da população ou por 

sua própria distribuição etária. 

 

Solução: 

Assertiva “a”: Verdade. Renda disponivel = Renda – Tributos + Transferencia. 

Portanto o aumento no imposto progressivo (imposto sobre a renda) contribui 

para reduzir o crescimento na renda disponível e logo na demanda do setor 

privado. 

Assertiva “b”: A ação do governo complementa a ação do mercado no que diz 

respeito à função alocativa, promovendo a alocação de recursos na economia. Na 

função estabilizadora a preocupação fundamental consiste em controlar o nível 

agregado de demanda, com o propósito de atenuar o impacto social e econômico 

das crises de inflação ou depressão.   

Assertiva “c”: correta. Definição de tributos indiretos. 

Assertiva “d”: Correta. Tributação e transferências são os mecanismos clássicos de 

distribuição de renda. 
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Assertiva “e”: Correta. As mudanças demograficas como, por exemplo, o aumento 

tanto absoluto quanto relativo da população aumenta a demanda por educação, 

saúde e previdencia.  

Gabarito B. 

 

27- Quando muda o nível de juros, todos os mercados da economia são afetados. Uma 

alta na taxa de juros pode, exceto: 

a) aumentar o custo de oportunidade de estocar mercadorias, dada a atratividade de 

aplicar no mercado financeiro. 

b) incentivar o ingresso de recursos financeiros de outros países. 

c) desestimular o investimento produtivo, pois estimula aplicações especulativas no 

mercado financeiro. 

d) servir de instrumento anti-infl acionário, ao controlar o consumo agregado, seja pelo 

encarecimento do custo do crédito, seja por estimular aplicações financeiras. 

e) diminuir o custo da dívida pública interna. 

 

Solução:  

O aumento do nível de juros aumenta os gastos com juros, logo aumentando o 

custo da divida interna, portanto a assertiva “e” está incorreta.   As demais 

assertivas estão corretas. 

Gabarito E. 

 

28- Com relação a regimes cambiais, não é correto afirmar que: 

a) o regime de flutuação das moedas com intervenções esporádicas dos Bancos Centrais 

para amenizar as oscilações especulativas das taxas de câmbio é chamado de flutuação 

suja (dirty floating). 

b) a taxa de câmbio nominal é a taxa à qual se pode trocar os bens e serviços de um país 

pelos bens e serviços de outro país. 

c) a teoria da paridade do poder de compra afirma que uma unidade de qualquer moeda 

dada tem que poder comprar a mesma quantidade de bens em todos os países. 

d) no regime de taxas puramente flutuantes, o Banco Central nem compra nem vende 

moedas estrangeiras, a taxa de câmbio oscila ao sabor das forças de mercado. 
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e) a grande vantagem do regime de taxas de câmbio fixas é facilitar a tomada de 

decisões pelos agentes econômicos. 

 

Solução: Em termos de trocas as taxas de câmbios se dividem em taxa de cambio 

nominal (troca da moeda de um país pela moeda de outro país) e taxa de cambio 

real (troca de bens de um país pelos bens de outro país). Portanto a assertiva “b” 

está incorreta. As demais assertivas estão corretas.  

Gabarito B. 

 

29- O estudo das desigualdades de rendas no Brasil aponta de forma sistemática um 

elevado grau de desigualdade regional. O indicador usado para auferir o grau de 

concentração de renda, que consiste em um número entre zero (0) e um (1), em que 1 

corresponde à completa desigualdade, é: 

a) Índice de Laspeyres. 

b) Índice de Desenvolvimento Humano. 

c) Índice de Gini. 

d) Índice de Fisher. 

e) Índice de Paasche. 

Solução: O indicador usado para auferir o grau de concentração de renda é o 

índice de Gini. Índice de Laspeyres: mede inflação; Índice de Desenvolvimento 

Humano – mede o grau de desenvolvimento de um Pais; Índice de Fisher: mede 

inflação; Índice de Paasche: mede inflação.  

Gabarito C. 

 

30- A economia cafeeira, no Brasil, cedo recebeu o influxo do intervencionismo do 

Estado. Sobre o ciclo do café, não se pode dizer que: 

a) ao iniciar o século XX, o café já ocupava o primeiro lugar na pauta de nossas 

exportações. 

b) o aumento da produção do café, no início do século XX, não correspondia às 

possibilidades de absorção pelos mercados consumidores, por se tratar de produto de 

consumo inelástico. 

c) a partir do convênio de Taubaté, inicia-se um processo de intervenção na economia 

cafeeira, por meio do mecanismo de “valorização” do café. 
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d) em 1932, o governo federal incentivou, pelo prazo de três anos, o plantio de café. 

e) em 1930, a depressão no mercado internacional de café obrigou o governo brasileiro 

a intervir fortemente, comprando e estocando café e desvalorizando o câmbio, com o 

objetivo de proteger o setor cafeeiro. 

 

Solução: O aumento da produção do café levava a redução dos preços, pois o café 

era um produto de consumo inelástico em relação ao preço, ou seja, uma variação 

na quantidade demandada (aumento) provoca uma variação maior no preço 

(queda maior no preço). Para contornar essa situação o governo adotou políticas 

de valorização do café a fim de manter a renda do setor. Inicialmente adotou a 

desvalorização cambial, e depois a partir de 1906 (convenio de Taubaté) iniciou o 

processo de estocagem do café o que mantinha os preços do café elevados (criava 

uma demanda artificial). Porém, a partir da crise de 29 com os estoques de café 

elevados e grande produção a desvalorização cambial ocorrida (devido a crise) não 

foi suficiente. O governo teve que queimar estoque de café e iniciou uma política de 

desincentivo para novas plantações já a partir dos anos 30.  

Gabarito D 

 

31- Com relação ao desenvolvimento do setor industrial no Brasil, a partir da década de 

1930, marque a opção incorreta. 

a) Uma das características da industrialização substituidora de importações foi a adoção 

de um modelo de industrialização aberta. 

b) As principais dificuldades na implementação do PSI (Processo de Substituição de 

Importações) foram: a tendência ao desequilíbrio externo, o aumento do grau de 

concentração de renda, a escassez de fontes de fi nanciamento e o aumento da 

participação do Estado. 

c) O processo de substituição de importação do PSI foi concentrador em termos de 

renda, em função do caráter capital intensivo do investimento industrial. 

d) O período 1940/1950 foi caracterizado pelo início da formação do setor produtivo 

estatal.  

e) Em 1931, foi introduzido o controle de câmbio, com o objetivo de racionar as divisas 

e cujo efeito indireto foi a proteção do setor industrial. 
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Solução: No Brasil o processo de industrialização foi chamado de PSI (processo de 

substituição de importações) que, entre outras características, adotou um modelo 

de industrialização fechado (não aberto como diz a assertiva “a”). As demais 

assertivas descrevem corretamente as características do PSI. 

Gabarito A.   

 

32- Desde a década de 1940, diversos governos utilizaram o planejamento como 

alavanca para o desenvolvimento nacional. Indique qual dos planos abaixo foi elaborado 

na fase do “milagre brasileiro”. 

a) Plano SALTE. 

b) I Plano Nacional de Desenvolvimento. 

c) Plano Plurianual 1996-1999. 

d) Plano de Metas. 

e) Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG). 

Solução: O plano adotado no período do milagre foi o I PND (esse plano é 

raramente citado nos livros textos). 

Seguem os períodos dos demais planos: SALTE: 1946/51 – Governo Dutra; Metas: 

1956/60 – Governo Juscelino; PAEG: 1965/67 – Governo Castelo Branco. 

Gabarito B. 

 

33- Com relação à dívida externa brasileira, não é correto afirmar: 

a) o processo recente do endividamento externo brasileiro inicia-se principalmente em 

1968. 

b) no período 1974/1979, em que a dívida externa atingiu, aproximadamente, US$ 40 

bilhões, destacaram-se as captações feitas pelo setor público – este processo ficou 

conhecido como a estatização da dívida externa brasileira. 

c) no final de 1982, o Brasil foi obrigado a recorrer ao Fundo Monetário Internacional 

(FMI), em busca de empréstimos compensatórios e aval para a negociação da dívida 

externa. 

d) em 1994, o Brasil concluiu um acordo de reestruturação da dívida externa, nos 

moldes do Plano Brady. 
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e) em 1990, foi firmado novo acordo de princípios para negociação da dívida externa, 

que ficou conhecido como Plano Nacional de Financiamento, aprovado pelo Congresso 

Nacional. 

Solução: A assertiva “e” está incorreta. Em 1990 não foi firmado nenhum novo 

acordo para negociação da divida. As demais assertivas estão corretas e mostram a 

evolução da divida no período recente. 

Gabarito E. 

 

34- A partir de 1986, a economia brasileira passou por diversos planos de estabilização. 

Sabendo-se que o Plano Real foi anunciado em junho de 1994, como plano de 

estabilização da economia, indique a opção falsa com relação ao referido Plano. 

a) O Plano Real partiu do diagnóstico de que a inflação brasileira possuía um forte 

caráter inercial. 

b) O ajuste fiscal visava equacionar o desequilíbrio orçamentário para os anos 

subsequentes e impedir que daí decorressem pressões inflacionárias. 

c) Foram criadas fontes temporárias de contenção fiscal, como a receita do Imposto 

Provisório sobre Movimentações Financeiras (IPMF), depois transformado em 

contribuição (CPMF). 

d) Em 1994, o governo criou um novo indexador, a Unidade Real de Valor (URV), cujo 

valor em cruzados seria corrigido diariamente pela taxa de inflação. 

e) O governo anunciou, junto com o plano, metas de expansão monetária bastante 

restritivas: restringiu operações de crédito e impôs depósito compulsório de 100% sobre 

as captações adicionais do sistema financeiro. 

Solução:  

O Plano real foi elaborado em três fases. Na fase I foi feita um ajuste fiscal nas 

contas do governo; na fase II a criação de uma moeda indexada a Unidade Real de 

Valor (URV), cujo valor em cruzeiros seria corrigido diariamente pela taxa de 

inflação; fase III, transformação da URV na nova moeda – o real. 

Assertiva “a”: correta. Essa era um dos diagnósticos da inflação brasileira. 

Assertiva “b”: correto. Refere-se à primeira fase do real – o ajuste fiscal. 

Assertiva “c”: Refere-se à primeira fase do real – o ajuste fiscal. Para isso foi 

necessário aumentar as receitas. 
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Assertiva “d”: Em 1994, o governo criou um novo indexador, a Unidade Real de 

Valor (URV), cujo valor em cruzeiros (e não em cruzados) seria corrigido 

diariamente pela taxa de inflação. 

Assertiva “e”: correto. O governo buscou conter a “euforia do consumo” como 

havia ocorrido em planos anteriores adotando uma política monetária restritiva.  

Gabarito D. 

 

35- O desenvolvimento, em um mundo globalizado e em uma economia intensiva em 

conhecimento, não pode prescindir do amplo acesso à informação e ao conhecimento e 

de políticas voltadas para a conquista de novos espaços na competição internacional. 

Sob a ótica da globalização, indique a opção falsa. 

a) A economia global é um novo tipo de economia. 

b) A dimensão chave da globalização é a globalização financeira. 

c) O que é preciso para que os países logrem êxito em um contexto globalizado é a 

educação. 

d) O comércio internacional também é uma dimensão importante na globalização, mas 

sua expansão é, sobretudo, uma função da internacionalização da produção. 

e) A competitividade é a chave do crescimento industrial e do desenvolvimento em um 

mundo globalizado. 

Solução: 

A educação é apenas um dos pré-requisitos para que os países logrem êxito em um 

contexto globalizado. 

Gabarito C. 

 




