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                                      Lista 1 – CESPE – Contas Nacionais 

 

1. (CESPE - FUNCAP – Economista – 2004) O estudo dos conceitos básicos da 

contabilidade nacional é indispensável à compreensão da teoria macroeconômica. 

Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.  

a) - Quando ocorre a acumulação de estoques nos pátios das montadoras de automóveis, 

o produto interno bruto (PIB) torna-se maior que a renda interna bruta.  

b) A mensuração do PIB pela ótica da despesa não deve levar em conta as vendas 

externas porque elas não representam gastos dos residentes no país.   

                 

2. (SEPLAG – CESPE - 2009) O estudo da contabilidade nacional diz respeito à 

mensuração dos agregados macroeconômicos. Com relação a esse assunto, julgue os 

itens seguintes.  

a) Os gastos em investimento, que são relevantes para o cálculo da despesa agregada, 

englobam tanto a compra de máquinas e equipamentos pelas firmas privadas como as 

despesas com aquisições de ações de empresas pelos clientes de corretoras de valores.  

b) Contrariamente ao conceito de Produto Interno Bruto (PIB), que é geograficamente 

delimitado, o de Produto Nacional Bruto (PNB) inclui a produção e a renda nacionais, 

geradas tanto no país como no exterior.   

 

3. (CESPE - TCE – Acre – 2009 - Adaptada) A contabilidade nacional trata da 

mensuração dos grandes agregados econômicos. Com relação a esse assunto, assinale a 

opção correta.  

a)  Os lucros auferidos por uma fábrica de carros em Porto Real-RJ são incluídos, 

simultaneamente, no produto interno bruto (PIB) e no produto nacional brasileiro  

(PNB).  

b) De acordo com a identidade básica da contabilidade nacional, aumentos no deficit 

público, por contraírem a poupança doméstica, reduzem, inequivocamente, os recursos 

destinados aos gastos de investimento.  

c) Pagamentos de pensões e aposentadorias para funcionários públicos federais, por 

representarem despesas do governo central, são contabilizados no PIB, computado sob a 

ótica da despesa.  



                                                Professor Gilmar Ferreira 

                              Curso de Exercícios de Macroeconomia - CESPE 

 

 

 

d) A redução do imposto sobre produtos industrializados (IPI) sobre material de 

construção, anunciada recentemente pelo governo, contribui para elevar a renda 

disponível da economia brasileira.  

4. (CESPE - TCE – Acre – 2008- Adaptada) A respeito da mensuração de agregados 

macroeconômicos no âmbito da contabilidade nacional, assinale a opção correta.  

a) O produto interno bruto (PIB) , que constitui um estoque de bens e serviços, 

representa uma forma de mensuração da riqueza de um país.  

b) Nos países em desenvolvimento, o produto nacional bruto (PNB) é superior ao PIB 

porque as empresas multinacionais, que produzem uma parcela expressiva da oferta de 

bens e serviços nesses países, repatriam seus lucros para o país de origem.  

c) Transferências realizadas no âmbito de programas redistributivos para famílias de 

baixa renda elevam a renda disponível da economia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gabarito:  

1 - EE 

2 – EC 

3 - EEEC 

4 - EEC 

                 


