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1. (CESPE – Economista – 2004) A renda nacional está em equilibrio, no modelo 

keynesiano, quando 

a) A visão de que as pessoas poupam no presente para consumir em períodos futuros 

corresponde à teoria keynesiana do consumo.  

b) Níveis elevados de inflação estimulam a poupança porque aumentam a taxa líquida 

de retorno das aplicações financeiras.  

c) Oscilações nos níveis de investimento constituem a principal causa de instabilidade 

macroeconômica.   

 

2. (CESPE – Economista)  De acordo com o modelo keynesiano,  

a) no curto prazo, a demanda determina a oferta.  

b) o desemprego tem origem na rigidez à baixa dos salários reais.  

c) elevar o gasto público para aquecer o nível de atividade traduz-se em aumento de  

preços sem nenhum efeito sobre o produto.  

 

3. (CESPE – SEFAZ - AL)  Baseando-se, ainda, na teoria macroeconômica, julgue os 

itens a seguir.  

a) No modelo keynesiano básico, no qual a demanda agregada é composta unicamente 

pelas demandas de consumo e investimento, se a propensão marginal a consumir for 

igual a 0,6, o valor do multiplicador keynesiano será de 2,5.  

b) Contrariamente ao imposto progressivo, o imposto de renda proporcional não 

constitui um estabilizador automático da renda agregada.  

 

4. (CESPE – Consultor - Senado)  A análise do consumo, da poupança e do 

investimento, variáveis macroeconômicas básicas, permite o entendimento da 

determinação da renda e do produto de equilíbrio. A respeito dessas variáveis, julgue os 

itens a seguir.  

a) Quando o consumo total é reduzido, em decorrência de uma crise de confiança do 

consumidor, a qual ocorre com a renda corrente inalterada, isso representa uma 

evidência de que o consumo total é influenciado não apenas pela renda corrente, mas 

também pela riqueza total.  
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b) De acordo com a visão keynesiana do consumo, as propensões média e marginal a 

consumir aumentam quando a renda se eleva.  
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