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                                         Questão 22 – Economia  

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. 

 

O mercado de trabalho, como qualquer outro, é composto por uma demanda por 

trabalho que segundo Sachs – Larrian (pagina 55 e 56) corresponde à produtividade 

marginal do trabalho. Já a oferta de trabalho corresponde à relação direta entre a mão-

de-obra e o salário real (a oferta é derivada da chamada decisão “trabalho – lazer”). 

Portanto o equilíbrio entre oferta de trabalho e demanda por trabalho ocorrerá no gráfico 

“trabalho” (eixo “x”) e salário real (eixo “y”). Portanto, no equilíbrio serão 

determinados mão-de-obra (nível de emprego) e salário real.  

Lopes e Vasconcelos (página 93 – ultimo parágrafo) descreve o mercado de trabalho da 

seguinte forma: “ Uma vez determinada a oferta e demanda por trabalho, basta analisar 

o funcionamento do mercado de trabalho com a junção de seus componentes, para 

determinarmos o nível de emprego e salário real” .  

Logo o gabarito correto seria a alternativa “a” e não “b”.  

Do exposto acima pedimos a alteração do gabarito da alternativa “b” para a 

alternativa “a”.  
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                                       Questão 24 – Economia  

 

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. 

 

Recurso 

Conforme Lopes e Vasconcelos (página 44 – terceiro parágrafo) somados o saldo em 

transações correntes juntamente com erros e omissões e conta capital e financeira 

obtermos o saldo do Balanço de Pagamentos.  

Assim, Saldo do Balanço de Pagamentos = Saldo em transações correntes + Conta 

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

do Balanço de Pagamentos = Saldo em transações correntes + Conta Capital e 

Financeira. A conta Capital e 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 

mencionado na questão. Logo a assertiva está incorreta. 

Portanto, como não existe assertiva correta pedimos a anulação da questão. 
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                                       Questão 25 – Economia  

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. 

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

nominal apurado pelo critério “abaixo da linha” (e não “acima da linha” como diz a 

assertiva) conforme Giambiagi e Além (página 56- primeiro parágrafo): “O resultado 

fiscal por excelência – o que analistas interpretam como resultado fiscal - é apurado 

pelo Banco Central e corresponde as Necessidades de Financiamento do Setor Público 

(NFSP).” Mais adiante (página 58 – primeiro parágrafo) prossegue o autor:“ No Brasil, 

as Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP) são medidas “abaixo da 

linha” , a partir de alteração do endividamento público.” 

 O resultado primário do governo (déficit público primário) é que é apurado pelo critério 

“acima da linha”, conforme descrito em Rezende (página 281 – terceiro parágrafo): “Já 

o resultado primário do governo central medido “acima da linha”  pela Secretaria do 

Tesouro Nacional é apurado pelo critério de caixa.  

Do exposto acima concluímos que a assertiva “d” está incorreta. Portanto como temos 
duas respostas (assertiva “a” e “d”) pedimos a anulação da questão. 
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