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1) A Lei de Okun pode ser definida como um " trade-off" entre

(A) as variações de taxas de desemprego e o crescimento .

(B) taxas de crescimento e inflação.

(C) inflação e taxa de desemprego.

(D) variações nos salários e variações no produto .

(E) variações nas taxas de inflação e salários .

2) Com base no multiplicador keynesiano numa economia fechada,

é INCORRETO afirmar que

(A) se a propensão marginal a poupar for igual a 0,4, então

o valor do multiplicador será de 2,5.

(B) se a propensão marginal a consumir for menor do que a

propensão marginal a poupar, então o multiplicador será

necessariamente menor do que 2 .

(C) na possibilidade de a propensão marginal a poupar ser

igual à propensão marginal a consumir, o valor do multi-

plicador será igual a 1.

(D) seu valor tende a ser maior quanto menor for a propensão

marginal a poupar.

(E) o seu valor nunca pode ser negativo.

3) Analise as operações realizada por uma determinada empresa

LTDA ao longo do mês de setembro de 2006.

I - Venda à vista de mercadorias por R$ 300,00 com lucro de

20% sobre as vendas;
II - Pagamento de duplicatas de R$ 100,00 com juros de 15%

III- Prestação de serviços por R$ 400,00, recebendo, no ato,

apenas 40% ; e
IV - Pagamento de títulos vencidos no valor de R$ 200,00,

com desconto de 10% .

Com base nos dados apresentados, pode-se afirmar que o

(A) ativo recebeu débitos de R$ 460, 00

(B) ativo .aumentou em R$ 165, OO

(C) patrimônio líquido aumentou em R$ 460, 00

(D) passivo recebeu créditos de R$ 300, 00

(E) passivo diminuiu em R$ 335,00
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4) Uma taxa de câmbio é fixa quando

(A) as autoridades monetárias de um país fixam, por um pe-

ríodo superior a três meses, a paridade entre a moeda

internacional e as moedas estrangeiras.

(B) as autoridades monetárias de um país se comprometem a

- comprar e vender moedas estrangeiras por um valor

pré-estabelecido, não importando a periodicidade das

alterações na taxa.

(C) as autoridades monetárias de um país se comprometem a

comprar e vender moedas estrangeiras por um valor

pré-estabelecido, mantendo a taxa fixa por pelo menos

três meses.

(D) as autoridades monetárias permitem que a taxa de câmbio

se ajuste apenas para equacionar a oferta e demanda por

moeda estrangeira.

(E) as autoridades monetárias não permitem que a taxa de

câmbio varie em hipótese nenhuma.

5) Uma empresa num mercado de concorrência perfeita em sua

função de custo total (CT) dada pela expressão:

CT = 25p2 + 2.025, onde p representa o preço de mercado.

Logo, no período de tempo a que se refere essa função

(A) o preço de equilíbrio de mercado deverá ser 800, para

que a empresa possa maximizar seu lucro.

(B) se o preço de equilíbrio de mercado for 400, a empresa

deverá ofertar 10 unidades para maximizar seu lucro.

(C) a curva de oferta inversa da firma será dada pela função
p= 50q, onde q representa a quantidade produzida.

(D) a empresa ofertará sempre 9 unidades por mês, qualquer
que seja o preço de mercado.

(E) o custo variável médio da firma é constante e igual a
25.

6) Pode-se contabilizar no cálculo do PNB (Produto Nacional
Bruto)

(A) a produção de uiþa empresa norte-americana instalada no
Brasil.

(B) o preço do insumo de um bem e o seu valor final.
(C) o valor dos impostps indiretos como IPI e ICMS.

(D) o valor da venda de bens de segunda mão .

(E) o valor do aluguel imputado de residências ocupadas por
seus proprietários.
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7) Sobre o sistema monetário, analise as afirmativas abaixo.

I - Reservas bancárias são os depósitos compulsórios dos

bancos comerciais junto às Autoridades Monetárias mais

o montante de papel moeda em poder do público.

II - Reservas bancárias são os depósitos voluntários e

compulsórios dos bancos comerciais junto às Autoridades

Monetárias mais o montante de papel moeda em caixa nos

bancos comerciais.

III- Uma política monetária restritiva consolida-se quando o

governo reduz taxas de redesconto.

IV - O total de papel moeda em circulação é o total emitido

subtraído do caixa das Autoridades Monetárias.

V - O total de papel moeda em circulação é o total emitido

subtraído do caixa dos bancos comerciais.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as I e III são verdadeiras.

(B) Apenas as II e V são verdadeiras.

(C) Apenas as III e V são verdadeiras.

(D) Apenas as I e IV são verdadeiras .

(E) Apenas as II e IV são verdadeiras.

8) O Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) , política
antiinflacionária do período 1964/ 67, alcançou sucesso em
reverter a tendência ascendente da inflação do período
anterior. Entre os principais componentes dessa política, é

correto citar

(A) o congelamento temporário de preços e salários, .tendo o
controle de preços posterior constituído-se em um expe-

diente secundário para o sucesso da política de estabi-

lização.

(B) a política de realismo dos preços públicos, que se reve-

lou importante para a redução do deficit público, ainda
que tenha tido impactos negativos sobre a inflação a
curto prazo.

(C) a redução expressiva do endividamento público interno,
que foi um elemento essencial para dar credibilidade à
política antiinflacionária.

(D) o deficit público não ter sido reduzido de forma impor-

tante; mais importante foi a mudança ocorrida na forma
de financiamento do deficit com a criação da ORTN.

(E) a política salarial então implementada, que permitiu
compatibilizar a queda dos índices inflacionários com a
manutenção dos salários reais .
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9) O atributo Z= (X-2)/ 3 tem média amostral 20 e variância

amostral 2,56. Qual das opções abaixo corresponde ao

coeficiente de variação amostral de X?

(A) 7,7%

(B) 10,0%

(C) 12,9%

(D) 31, 2%

(E) 50,1%

10) Em relação aos conceitos de rendimentos decrescentes e

retornos de escala no processo de uma firma, pode-se afirmar

que

(A) exisl¯ em deseconomias de escala se ocorre uma queda da

produtividade dos fatores de produção, quando a empresa

diminui a escala de produção.

(B) a lei dos rendimentos decrescentes refere-se à situação

em que uma empresa aumenta a utilização de todos os

fatores de produção, mas a quantidade produzida aumenta

menos que proporcionalmente ao aumento dos fatores.

(C) o formato da curva de custo médio de longo prazo deve-se

à lei dos rendimentos decrescentes, enquanto o formato

da curva de custo médio de curto prazo é devido às

economias de escala.

(D) nos rendimentos decrescentes, supõe-se que todos os fa-

tores de produção são variáveis, enquanto nos retornos

de escala supõe-se que exista pelo menos um fator fixo
de produção.

(E) a lei dos rendimentos decrescentes ocorre quando, ao
se adicionar fatores de produção variáveis, com pelo
menos um fator de produção fixo, a produção inicialmente
aumenta a taxas crescentes, depois continua aumentando,
mas a taxas decrescentes, até começar a cair.

11) O debate sobre renda permanente apontado por David Ricardo
(século XIX) e reavivado em 1974 por Robert Barro afirma que

(A) o consumo das famílias cai se o governo aumenta as alí-

quotas de impostos.
(B) a propensão marginal a poupar cresce se há um corte nos

impostos.
(C) variações nos impostos não representam efeitos sobre o

consumo, dado que a renda permanente não é afetada.
(D) utilizando-se médias de dados, durante longos períodos,

percebem-se fortes oscilações entre consumo e renda.
(E) a propenção marginal a poupar é variável, se considera-

dos longos períodos.
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12) i Com relação ao I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) , é

correto afirmar que

(A) foi .um plano que teve como objetivo básico o crescimen-

to econômico em detrimento ao combate inflacionário,

criando um modelo brasileiro de capitalismo industrial.

(B) o I PND considerou somente as empresas privadas nacio-

nais, descartando a importância das empresas estatais na

geração do crescimento econômico.

(C) o I PND apresentou três metas econômicas: crescimento

do PIB, controle da inflação e o acúmulo das reservas

internacionais.

(D) a conjuntura econômica internacional não foi favorável

ao modelo de desenvolvimento nacional delineado pelo

I PND .

(E) os objetivos de crescimento estipulados pelo I PND não

foram efetivamente observados na economia brasileira, em

virtude da crise internacional.

13) A durva que melhor representa a demanda pelo produto de um

concorrente monopolístico.

(A) possui elasticidade unitária.

(B) é mais elástica do que a curva de um produto monopolís-

tico.

(C) possui elasticidade infinita.
(D) possui o formato de uma "curva quebrada" .

(E) não possui um formato bem definido, pois é difícil

mensurar-se a reação das demais empresas diante de uma

decisão do concorrente monopolístico.

14) Analise as afirmativas abaixo.

Os vários planos de estabilização, lançados ao longo das
décadas de 80 e 90 no Brasil, incluíram diversas medidas de

combate à inflação, dentre as quais se destacam:

I - No Plano Cruzado: 0 tabelamento de preços.
II - No Plano Collor: o bloqueio dos depósitos bancários.
III- No Plano Real: o congelamento das tarifas públicas.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
(C) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
(D) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras .
(E) Apenas asi afirmativas I e III são verdadeiras.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2007
Profissão : ECONOMIA

5/ 18



15) Segundo a teoria inercialista, o aumento dos preços é dado

(A) pelo crescente deficit do governo associado às elevadas

taxas de juros.

(B) pelo processo de desindexação da economia adaptado pelos

agentes econômicos.

(C) pelo aumento na oferta monetária através da redução da

taxa de redesconto fixada pelo Banco Central.

(D) pelo repasse da inflação passada adicionada às expecta-

tivas futuras dos comportamentos dos preços via processo

de indexação.

(E) pela eliminação dos meios de pagamento e excesso de

demanda por moeda.

16) Considerando a relação entre investimentos (formação bruta

de capital fixo e variação de estoques), o saldo do gover-

no em conta corrente e o deficit do balanço de pagamentos em

transações correntes, é correto afirmar que:

(A) um superavit no balanço de pagamentos em transações

correntes é considerado como poupança externa, necessá-

ria ao financiamento de investimentos.

(B) se o objetivo da política econômica consiste em manter
um mesmo nível de investimento no país, uma elevação da

poupança bruta do setor privado eleva tanto a necessi-

dade de o governo manter saldos positivos em conta
corrente quanto a necessidade de o país manter deficits
no balanço de pagamentos em transações correntes.

(C) se o objetivo da política econômica consiste em aumen-

tar o nível de investimento do país, deverá ser reduzida
a poupança bruta do setor privado, o saldo do governo
em conta corrente e o deficit do balanço de pagamentos
em transações correntes.

(D) se o objetivo da política econômica consiste em manter
um mesmo nível de investimento no país, uma redução da
poupança bruta do setor privado eleva a necessidade de
o governo manter saldos positivos em conta corrente

e/ou elevar o deficit no balanço de pagamentos em
transações correntes.

(E) mantendo constante a poupança bruta do setor privado e
o saldo do governo em conta corrente, uma elevação do
deficit do balanço de pagamentos reduz as possibilida-

des de investimento na economia.
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17) Considere que a função utilidade de um consumidor seja igual

a U= 10xy, sendo x e y as quantidades de dois bens cujos pre-

ços são Px=$4 e Py=$2. Esse consumidor possui uma renda de

$120 por unidade de tempo.

Com base nos dados apresentados, analise as afirmativas a

seguir.

I - O nível de equilíbrio do consumidor se dá quando este

consome 15 unidades de x e 30 de y.

II - A reta de restrição orçamentária do consumidor possui

declividade igual a M.
III- No ponto de máxima satisfação do consumidor, dada a

restrição orçamentária, a relação entre as utilidades

marginais de x e de y é igual a 2.

IV - O nível de equilíbrio do consumidor se dá quando este

consome 30 unidades de x e 60 unidades de y.

V - No ponto de máxima satisfação do consumidor, dada a

restrição orçamentária, a relação entre as utilidades

marginais de x e de y é igual a % .

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I, III e V são verdadeiras.

(B) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
(E) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras .

18) Levando-se em consideração a identidade macroeconômica

"poupança = investimento" numa economia aberta e com gover-

no, e considerando D = deficit público, Sg = poupança públi-

ca, Ig = investimento público, Spr = poupança privada;
Ipr = investimento privado, e Sext = poupança externa, é
correto afirmar que

(A) D = Spr-Ipr+Sext
(B) D = Sg- Ig+Spr-Ipr

(C) D = Sext

(D) D = Spr+ Ipr+Sext
(E) D = Sg-Ig
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19) Em relação à teoria do consumidor, assinale a opção correta.

(A) Se um beni tem um pequeno número de bens substitutos, a

sua debanda será inelástica em relação a seu preço.

(B) Se a curva de demanda é linear, a elasticidade-preço do

bem é uma função decrescente de seu preço.

(C) O aumento de preço de um bem substituto, tudo o mais

constante, desloca a curva de demanda do bem X para a

esquerda da posição original.

(D) No curto prazo, a curva de custo marginal intercepta as

curvas de custo variável médio e de custo médio no ponto

de mínimo destas.

(E) Rendimentos crescentes de escala ocorrem quando um

aumento em igual proporção na quantidade de todos os

fatores tem como conseqüência um aumento menos que

proporcional da produção.

20) Quanto à economia brasileira, é correto afirmar que o Plano

Cruzado, decretado em 28 de fevereiro de 1986,

(A) aumentou o poder de compra dos assalariados .

(B) teve por objetivo ampliar a indexação da economia.

(C) empreendeu rigoroso ajuste fiscal e monetário.
(D) congelou os preços ao consumidor aos níveis vigentes na

véspera de sua promulgação, exceção feita aos bens durá-

veis.

(E) desvalorizou a taxa de câmbio e promoveu o ajuste
externo.

21) Considere os seguintes dados:

C = 500 + c.Y

I = 200; G = 100; X = M = 50

onde: C = consumo;
c = propensão marginal a consumir; . I = investimento;
G = gastos do governo; X = exportações; e
M = importações.

Com base nestas informações, é correto afirmar que

(A) se a renda de equilíbrio for igual a 2.500, a propensão
marginal a poupar será igual a 0,68.

(B) se a renda de equilíbrio for igual a 1.000, a propensão
marginal a consumir será maior que a propensão marginal
a poupar.

(C) se a renda de equilíbrio for igual a 2.000, a propensão
marginal a consumir será igual a 0,5.

(D) se a renda de equilíbrio for igual 1.600, a propensão
marginal a consumir será igual a propensão marginal a
poupar.

(E) não é possível uma renda de equilíbrio maior que 2,500.
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22) Considerando a teoria da demanda, assinale a opção correta.

(A) Suponha que, para um dado consumidor, dois bens são

substitutos perfeitos. Para esse consumidor, a escolha

ótima nunca se situará na fronteira.

(B) Ao longo de uma curva de demanda expressa por

p = 100 - 2Q, onde p é o preço e Q é a quantidade total

demandada, a elasticidade-preço varia entre infinito

e 1.

(C) A curva de demanda para um consumidor somente pode ser

construída a partir da curva de Engel.

(D) Quando as preferências do consumidor são homotéticas, as

curvas de renda-consumo possuem forma não-linear e não

passam pela origem.

(E) Uma elasticidade-preço cruzada da demanda por dois bens

positiva indica que os dois bens são substitutos .

23) O Plano Real partiu do diagnóstico de que a inflação brasi-

leira possuía um caráter inercial e promoveu a estabiliza-

ção dos preços com base na "âncora cambial", mecanismo que

se caracteriza por

(A) eliminar definitivamente o processo inflacionário.

(B) tornar os bens importados mais baratos travando os

preços internos.

(C) congelar os preços internos em moeda estrangeira, por

exemplo, em dólar.
(D) indexar a taxa de câmbio à taxa de inflação.

(E) isolar a economia de choques externos.

24) Em relação à teoria do consumidor, é correto afirmar que

(A) a inclinação da curva de restrição orçamentária depende

da renda do consumidor .

(B) as curvas de indiferença são geralmente côncavas em
relação à origem dos eixos, porque a taxa marginal de
substituição entre os dois bens aumenta à medida em que

o consumidor se desloca para baixo e para a direita da
curva .

(C) quando a taxa marginal de substituição entre dois bens é

constante ao longo da curva de indiferença, um bem é
complementar perfeito do outro.

(D) a posição e a forma das curvas de indiferença para um
consumidor dependem de seu nível de renda e dos preços
dos bens por ela representados.

(E) se as curvas de indiferença do consumidor forem estrita-
mente convexas, na cesta que representa a escolha ótima
do consumidor, a taxa marginal de substituição entre os
dois bens iguala, em valor absoluto, a razão de seus
preços relativos.
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25) Em relação ao conceito do deflator de PNB e do IPC, pode-se

afirmar que

(A) o IPC mede os preços de um grupo muito maior de bens que

o deflator do PNB.

(B) o deflator mede o custo de uma dada cesta de bens, sendo

a mesma de ano para ano.

(C) o deflator inclui preços das importações.

(D) um crescimento na produção de um bem dá a este um espa-

go maior na computação do deflator.

(E) o deflator não deve ser utilizado como índice para

computar a inflação.

26) Dada a análise econômica dos mercados, assinale a opção

correta.

(A) Uma hipótese essencial do modelo de concorrência perfei-

ta é a diferenciação de produtos.

(B) No modelo de competição monopolística, há barreiras à

entrada no longo prazo.

(C) No modelo de competição monopolística, as empresas obtêm

lucros extraordinários no longo prazo, apesar das

barreiras à entrada.

(D) No modelo de competição monopolística, o ajuste no longo

prazo se dá pela entrada de novas empresas, o que reduz

a demanda individual de cada empresa.

(E) No modelo de competição monopolística, as empresas do
setor produzem o nível de produto que corresponde ao

mínimo do custo médio de longo prazo.

27) Desde que haja recursos ociosos, um aumento autônomo dos
gastos do governo tende a ter um efeito positivo sobre o

nível de produto. Sobre este efeito pode-se afirmar que

(A) ele será menor quanto maior for o valor do multiplicador

dos gastos autônomos.
(B) ele tenderá para zero quando a demanda de moeda tende a

ser absolutamente insensível a variações nas taxas de
juros.

(C) ele pressupõe uma propensão marginal a consumir maior do
que a unidade.

(D) ele dependerá da oferta monetária ser sensível à taxa de

juros, assim, o Banco Central reduz a oferta monetária
quando a taxa de juros tender a subir.

(E) ele não tem relação com políticas fiscais nem monetá-

rias.
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28) Qual o valor da taxa mensal de desconto comercial ou "por

fora" usada numa operação de 120 dias, de um título com

valor de resgate de R$ 10.000,00 e com valor do principal de

R$ 9.750,00?

(A) 0,25%

(B) 0, 35%

(C) 0,575%

(D) 0, 625%

(E) 1, 25%

29) O Plano de Metas implementado pelo Governo Kubitschek tinha

como objetivos gerais "elevar o quanto antes o padrão de

vida do povo, ao máximo compatível com as condições de

equilíbrio econômico e estabilidade social" . Quais foram as

áreas consideradas prioritárias?

(A) Indústria de bens de consumo duráveis e não-duráveis,

transporte e energia.

(B) Indústrias de construção civil e siderúrgica e transpor-

te.

(C) Indústria de bens de consumo, educação, alimentação e
saúde.

(D) Energia, transporte, alimentação, indústrias de base e

educação.

(E) Indústrias exportadoras de produtos manufaturados, ener-

gia e transporte.

30) Em relação à Teoria do Equilíbrio Geral e Bem-estar econômi-

co, é INCORRETO afirmar que

(A) a instalação de uma fábrica de automóveis numa cidade do
interior causou um aumento geral nos preços dos imóveis,
devido ao influxo de operários. Pode-se então dizer que
a instalação da fábrica representou uma externalidade
para os moradores da cidade.

(B) a não-incorporação da externalidade positiva de um certo
produto faz com que seu preço de mercado seja menor do
que aquele que considerasse os seus benefícios externos.

(C) a não-incorporação da externalidade negativa de um certo
produto faz com que seu preço de mercado seja menor do
que aquele que considerasse os seus custos externos.

(D) as externalidades podem ser definidas como as alterações
de custos e benefícios para a sociedade derivadas da
produção de empresas, ou também como as alterações de
custos e receitas da empresa devidas a fatores externos.

(E) quando ocorrem externalidades, positivas ou negativas, o
mercado não alcança as condições que levam ao equilíbrio
de Pareto.
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31) Baseado na escola neoclássica, é correto afirmar que

(A) a poupança será constante a curto prazo uma vez que a

economia opera no pleno emprego.

(B) a taxa de juros é conseqüência da oferta de moeda.

(C) o salário real será igual a produtividade média do

trabalho.

(D) se os salários nominais e os preços caírem na mesma pro-

porção, o equilíbrio no mercado de trabalho será afeta-

do.
(E) o mercado de trabalho está em um estado de fluxo, ope-

rando apenas com o desemprego friccional.

32) O preço à vista de um certo automóvel usado anunciado por

uma loja é R$ 11.400,00. Essa loja financia esse bem por R$

1.400,00 de entrada e mais quatro prestações trimestrais de

R$ 2.580,00. Qual a taxa efetiva trimestral de juros cobrada

na parte financiada?

(A) 1,13%

(B) 1,18%

(C) 1,27%

(D) 1, 36%

(E) 1, 41%

33) Em relação à Curva de Phillips, é INCORRETO afirmar que

(A) o custo da redução do degemprego, medido em aumento da

taxa de inflação, será tanto menor quanto maior 3 for a

capacidade ociosa da economia.

(B) de acordo com os monetaristas, a Curva de Phillips, a

curto prazo, será vertical.
(C) uma curva de Phillips negativamente inclinada significa

que uma redução da tributação expandiria a demanda agre-

gada, reduzindo o desemprego, mas elevando a taxa de

inflação.

(D) se as expectativas dos agentes econômicos forem racio-

nais, a Curva de Phillips será, tanto a longo quanto a
curto prazo, vertical.

(E) a versão aceleracionista da Curva de Phillips foi desen-

volvida por autores monetaristas.

34) Considerando-se os seguintes dados: Consumo dado pela função
C = 60 + 0, 8 Yd; Investimentos = 80; Gastos do governo = 40,

Impostos = 40, o nível de equilíbrio da renda será

(A) 840

(B) 740

(C) 730

(D) 690

(E) 649
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35) Assinale a opção correta no que diz respeito à avaliação do

risco de um ativo.

(A) A análise de sensibilidade utiliza inúmeras estimativas

de retorno possíveis para obter uma percepção da varia-

bilidade de resultados.

(B) Quanto menor o coeficiente de variação, maior será o

risco associado.

(C) A variabilidade dos retornos e, portanto, o risco rela-

tivo do ativo diminuem com o passar do tempo.

(D) A diversificação de ativos reduz o risco de uma carteira

abaixo do ativo de risco mínimo, independentemente do

coeficiente de correlação entre estes ativos.

(E) As probabilidades não podem ser usadas para uma avalia-

ção do risco de um ativo.

36) Considere os seguintes dados:

Poupança das unidades familiares = 100;

Depreciação = 5;
Variação de estoques = 50;
Lucro não distribuído = 10; e

Consumo das unidades familiares = 145.

Com base nessas informações e considerando uma economia

fechada e sem governo, a formação bruta de capital e o PNB

pela ótica do dispêndio são, respectivamente:

(A) 60 e 210

(B) 60 e 260

(C) 65 e 210

(:D) 65 e 260

(E) 100 e 250

37) Assinale a opção correta em relação à Teoria do Consumidor.

(A) A taxa marginal de substituição é igual à relação entre

as utilidades marginais de dois bens em qualquer ponto

sobre uma curva de indiferença.

(B) A t.axa marginal de substituição é sempre igual à relação

entre os preços dos dois bens.

(C) A relação entre as utilidades marginais dos dois bens é
sempre igual à relação entre o preço dos dois bens.

(D) Quanto maior a quantidade consumida do bem X às expensas

do bem Y, maior a relação entre as utilidades marginais

.de X e de Y .

(E) A taxa marginal de substituição é igual à relação entre
as utilidades marginais dos dois bens somente no ponto

da curva de indiferença em quelo consumidor está obtendo
a sua máxima satisfação.
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38) Em relação ao modelo de oferta e demanda agregada, é

INCORRETO afirmar que

(A) se os preços e salários são perfeitamente flexíveis,

deslocamentos na curva de demanda agregada tendem a

exercer grande influência sobre o produto.

(B) se os preços e salários são fixos no curto prazo, deslo-

camentos da demanda agregada afetam o emprego.

(C) uma redução na oferta monetária só afeta o nível de pro-

duto se houver alguma rigidez de preços e salários.

(D) a diferença entre curto e longo prazo no modelo é expli-

cada pela rigidez nos preços e salários.

(E) se preços e salários são fixos, deslocamentos na demanda

agregada provocam alterações no produto.

39) Se o balanço de pagamentos de um país está superavitário,

mas apresenta. deficit nas transações correntes, pode-se

afirmar, na ausência de erros e omissões, que

(A) há um deficit na balança comercial, porém acompanhado de

um superavit na balança de serviços não-fatores.

(B) o saldo positivo no balanço de pagamentos acarreta uma
redução nas reservas internacionais deste país.

(C) o saldo positivo na conta de capitais supera o valor do

deficit em transações correntes.
(D) o deficit em transações correntes deriva do pagamento de

serviços relativos a fatores, tais como o pagamento de
juros e dividendos ao exterior.

(E) tanto a balança comercial quanto as transferências uni-

laterais apresentam, necessariamente, um saldo negativo.

40) Em relação ao Processo Administrativo de Controle, assinale
a opção correta.

(A) Mobiliza e aciona os recursos para realizar as ativida-

des que conduzirão ao objetivo.
(B) Possui as seguintes fases: problemas, diagnóstico,

alternativas e decisão.
(C) Define o trabalho a ser realizado e as responsabilidades

por sua realização.
(D) Possui as seguintes etapas: definição de resultados,

mensuração, avaliação e ação corretiva.
(E) Orienta e indica o comportamento dos indivíduos na

direção dos objetivos a serem atingidds.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2007

Profissão : ECONOMIA

14/ 1B



41) Uma determinada Firma tem a oportunidade de receber a se-

guinte série mista de fluxos de caixa ao longo dos próximos

cinco anos:

Ano Fluxo de Caixa

1 R$ 400

2 R$ 800

3 R$ 500

4 R$ 400

5 R$ 300 |

Se a empresa pode obter 9% , no mínimo, sobre seus investi-

mentos, qual é o máximo que ela tem de pagar por essa

oportunidade?

(A) R$ 1890,20

(B) R$ 1894,40

(C) R$ 1900,70

(D) R$ 1904,60

(E) R$ 1910,30

42) Observe a figura abaixo.

LM

A

IS

Y

Considerando o modelo IS-LM-BP com taxa de câmbio fixa, onde

r é a taxa real de juros e Y é o produto real, é correto que

no ponto A (interseção das curvas IS e LM), a economia

encontra-se em equilíbrio doméstico

(A) mas ocorre deficit no balanço de pagamentos, ocasionando

perda de reservas' ikiternacionais .
(B) mas ocorre superavit no balanço de pagamentos, ocasio-

nando elevação das reservas internacionais.
(C) e externo, não havendo variação no nível das reservas

internacionais.
(D) e externo, masi ocorre deficit na conta corrente do

balanço de pagamentos, ocasionando redução das reservas
internacionais.

(E) e externo, mas ocorre .superavit no balanço de pagamen-

tos, ocasionando elevação de reservas internacionais.
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43) Dentre as opções abaixo, a única família de distribuição

paramétrica de probabilidade (não-degenerada) que satisfaz a

condição de que a média deve ser maior do que a variância é

(A) binomial.

(B) exponencial .
(C) geométrica.

(D) normal.

(E) poisson.

44) Em relação à . Teoria de Prodúção, analise as afirmativas a

seguir.

I - Se a produtividade média de um fator for maior do que o
produto marginal, então o produto médio deve estar

crescendo com uma maior utilização desse insumo.

II - Em presença de rendimentos constantes de escala, as

produtividades média e marginais são iguais e indepen-

dem do nível de produção.
III- Inovações tecnológicas conduzem a modificações nos

métodos produtivos e, portanto, deslocam a função de

produção das firmas.
IV - Quando o produto total é maximizado com respeito a um

determinado fator, o produto marginal desse último se
anula.

V - Se a produtividade marginal de dois insumos variar na

mesma proporção, a taxa marginal entre esses insumos
não se altera.

Assinale a opçãp correta.

(A) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas II e V são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras .

(E) Apenas as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.

45) Considerando que dois consumidores têm a mesma taxa marginal
de substituição no consumo entre dois bens, que é diferente
da taxa marginal de transformação desses bens, é possível
afirmar que

(A) o equilíbrio geral entre consumo e produção nunca poderá
ser alcançado.

(B) o equilíbrio geral só poderá ser alcançado se aumentar a
produção de um dos bens e diminuir a do outro.

(C) o equilíbrio geral só poderá ser alcançado se aumentar a
produção dos dois bens.

(D) o equilíbrio geral só poderá ser alcançado se diminuir a
produção tão-somente de um dos bens.

(E) a economia encontra-se em um ponto denominado ótimo de
Pareto.
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46) Considerando uma economia aberta com perfeita mobilidade de

capital escrita pelo modelo de Mundell-Fleming (produto no

eixo X e juro no eixo Y), assinale a opção correta.

(A) Em regime de câmbio flexível, a política fiscal expan-

sionista, após encontrar seu ponto de equilíbrio interno

e externo, irá gerar deficits gêmeos (deficit público

interno e deficit no balanço de pagamentos).

(B) Em regimes de taxas de câmbio flexíveis, as expansões

fiscais são to almente eficazes para influenciar o pro-

duto e a taxa de câmbio.

(C) Em um regime de câmbio fixo, a política monetária res-

tritiva irá gerar efeitos reais sobre o produto e um

efeito negativo nas reservas internacionais do Banco

Central.

(D) Numa economia sob regime de câmbio flexível, um corte

nos impostos provoca uma apreciação cambial .

(E) Pode-se argumentar que a política monetária em regime de

câmbio fixo é independente das condições externas da

economia.

47) Uma caixa contém 5 bolas vermelhas e 4 bolas brancas.

Extraem-se sucessivamente 2 bolas, sem reposição,

constatando-se que a segunda é branca. Qual a probabilidade

de a primeira também ser branca?

(A) 1 / 2

(B) 4 / 9

(C) 3 / 8

(D) 1 / 4

(E) 1 / 8

48) Segundo a Teoria da Preferência pela Liquidez, de Keynes, o

motivo especulativo é uma das principais razões para a
demanda de moeda. De acordo com o motivo especulativo, a

demanda por moeda

(A) não está relacionada à taxa de juros .

(B) está inversamente relacionada à taxa de juros .
(C) não está relacionada ao grau de incerteza.
(D) está inversamente relacionada ao grau de incerteza.
(E) só está relacionada ao volume de transações de uma

economia.
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49) Se uma empresa monopolista absoluta na produção do bem X,

maximizadora de lucros, for constrangida a pagar ao

governo, como tributo, uma quantia fixa por período de

tempo, independentemente da quantidade produzida de X no

período, deverá

(A) realizar a produção e aumentar o preço de venda.

(B) manter inalterados a quantidade produzida de X e o

preço de venda, não transferindo o tributo ao consumi-

dor.

(C) transferir integralmente o tributo ao consumidor, dados
os poderes de mercado que detém.

(D) manter inalterado o preço e reduzir a produção .
(E) manter a produção inalterada e aumentar o preço de

venda na medida da divisão do tributo pelo volume da

produção.

50) Uma determinda firma apurou os seguintes valores em

31/ 12/2006:

Depósito bancário: R$ 150,00

Salário do mês: R$ 620,00

Comissões ativas: R$ 450,00

Títulos a receber: R$ 900,00

Aluguéis passivos: R$ 600,00

Produtos para venda: R$ 750,00

Equipamentos: R$ 1.000,00

Capital Inicial: R$ 2.650,00

Duplicatas a pagar: R$ 2.200,00

Lucros anteriores: R$ 120,00

Casa e Terrenos: R$ 1.000,00

Impostos atrasados: R$ 450,00

Serviços Prestados a prazo: R$ 1.500,00

Ao elaborar o Balancete de Verificação e o Balanço Patrimo-
nial com fulcro nas contas e saldos acima, a firma deverá
encontrar

(A) saldos .devedores no valor de R$ 5.650,00

(B) ativo circulante no valor de R$ 2.250,00

(C) passivo circulante no valor de R$ 4.150,00

(D) ativo permanente no valor de R$ 2.950,00

(E) patrimônio líquido no valor de R$ 3.000,00
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO:

PROVAS OB.IETIVAS
1 - Verifique se a provn recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consin no rodapé de enda folhn n car correspondente) e se não fultum

questòcs ou páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu i úmero de inserlção e o digito verillendor (DV) npenas nos
locais indiendos:

2 - O tempo para a reaHzação da provn será de (4) horas, incluindo o tempo accessário è redaçño e à marcaçilo das respostus nn folha de
respostas, e não serà prorrogndo:

3 - Só inleie a provn após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo n sua execuçño quando determinado;
4 - A rednção (easo hajn) deverá ser umn dissertação com idéias coerentes, clarus e objetivas escritus na lingua portuguesn, não podendo serescrita entletra de imprensa. Deverá ter no minimo 20 linhas routinnas, considerando o recuo do parágrafo, e no máximo 30 linhus.Ein não podelà conter qualquer muren identificadora ou assinritárn o que Implienrñ nn ntribuição de nota zero n redução:
5- iniciada a prova, não haverá mais esciarecimentos. O candidato somente linderá deixar o seu lugar, devidamünte autorizado pelo Supervisor/

Fiseni, para se retirar definitivamente do recinto de prova.ou, nos casos ahnixo espeelilendos, devidamente acompanhado por militardesignado para esse fim:
- atendimento médico por pessoal designado pela MB:
- fazer uso de banheiro: e
-ensos de força maior, comprovados pela supervisão do certume, sein que neonteça safdn dn área circunserlin parn n realizaçiio da prova.Em nenhum dos ensos haverà prorrognção do tempo destinado à renlizaçilo du pr ovn . em caso de retirada delinitiva do reelnto de prova,esin será corrigidn até onde foi solucionadn:
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8 - Para rascunho, use os espaços disponiveis uns folhas de questões e folha de rasennha nuexa, mas só serão corrigidas as respostas runreadasna folha de respostas;
9 - O tempo minimo de permanência dos candidatos em recinto de aplicaçiin de provns é de 30 minutos. O candidato seinente poderà levar aprova enso deixe o recinto após transcorridos très quartos do tempo destinado á sun renlização e somente se n provn nplicada for escritaobjetiva:
10 - Será elimiundo sumnriamente do processo seletivo/concurso e as suns provns niin serão levadas em consideração, o enadidato que:a) der ou receber auxilio para n execueño de qualquer prova;

h) utilizar-se de qualquer materini não nutorizado:
e) desrespeitar qualquer prescrição reintiva à excençilo das provns;
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f) compurecer no local de realização du prova após o horário previsto para o fechnmento dos portões.11 - Instruções parn o preenchimento da folha de respostus:
a) use ennetn esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indiendo;
c) assine o seu nome no ineni indicado;
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