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1) Considerando o mercado de ativos e a curva LM, pode-se

afirmar que:

DA) se o equilíbrio se der no chamado trecho Keynesiano da

curva LM, aumentos nos dispêndios do governo, tudo o
mais constante, não acarretam aumento do produto e da

renda.

(B) no caso clássico, a demanda por encaixes reais é

independente da taxa de juros, sendo a política

monetária altamente eficiente.

(C) na armadilha da liquidez, variações na oferta de

encaixes reais têm impacto sobre a taxa de juros e,

portanto, afetam a demanda agregada e a produção.

(D) pontos acima e à esquerda da curva LM correspondem a um

excesso de demanda por encaixes reais.

(E) a curva LM, que representa o equilíbrio no mercado

financeiro, é negativamente inclinada.

2) Considere os seguintes dados para o bem normal x:

Preço de venda Quantidade demandada

R$ 10,00 1500

R$ 15,00 1000

Com base nos dados apresentados e por meio do cálculo da

elasticidade arco do preço da demanda, pode-se afirmar que a

demanda do produto:

(A) é inelástica.

(B) é perfeitamente elástica.

(C) tem elasticidade-preço unitária.

DJ) tem coeficiente de elasticidade preço igual a 1,8.

DE) é elástica.

O
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3) O processo de planejamento orçamentário no Brasil é expresso

pelo Plano Plurianual (PPA) . Nesse contexto, é INCORRETO

afirmar que

(A) por ser o documento de planejamento de médio prazo, que

contempla um período de quatro anos, dele derivam as

Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e as Leis de
Orçamentos Anuais.

(B) o Plano Plurianual busca alocar os recursos públicos de

modo eficiente e racional, com base na utilização de
modernas técnicas de planejamento.

(C) os programas e as ações do Plano Plurianual são revisa-

dos mensalmente para fins de elaboração das propostas

orçamentárias setoriais que dão origem à Lei de

Diretrizes Orçamentárias.
(D) o Plano Plurianual define as diretrizes, os objetivos e

as metas da administração pública para as despesas de

capital e outras que delas decorrem.

(E) o Plano Plurianual tem como objetivo formular diretrizes

para finanças públicas no período do plano, incluindo a

política de fomento e o programa de aplicação das
agências financeiras de crédito.

4) De um total de 200 notas em matemática, uma amostra

aleatória de 50 notas acusa média de 75 e desvio padrão de

10. Quais serão os limites de confiança de 95% para estimar

a média de 200 notas?

(A) 75 - 2,4 a 75 + 2,4

(B) 75 - 3,4 a 75 + 3,4

(C) 5-3,6a75+ 3,6

(D) 75 - 3, 8 a 75 + 3, 8

(E) 75 - 3, 9 a 75 + 3, 9
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5) Segundo Keynes, a eficiência marginal do capital (EMgK) é a

taxa de desconto que iguala o preço de demanda ao preço de

oferta do investimento. Em relação ao investimento, assinale

a opção correta.

(A) o aumento do investimento pressiona o preço de demanda

do investimento para cima.
(B) com o aumento do investimento a eficiência marginal do

capital tende a aumentar.

(C) o investimento se realiza sempre que a eficiência

marginal do capital for menor que a taxa de juros.

(D) a taxa de juros e as expectativas sobre as condições

futuras da economia são duas variáveis a afetar o

investimento.

(E) se o preço de demanda do investimento for inferior ao

preço de oferta do investimento, então a taxa de retorno

do investimento será maior que a taxa de juros.

6) Numa economia, se o nível de equilíbrio da renda aumentar de

R$ 180 para R$ 200, quando o investimento aumentar de R$ 35

para R$ 40 e tudo mais permanecer constante, a função

consumo deverá ser:

(A) C = 10 + 3/ 4 Y

(B) C = 40 + 6/ 10 Y

(C) C = 5 + 3/ 4 Y

(D) C = 50 + 6/ 10 Y

(E) C = 10 + 6/ 10 Y

7) Assinale a opção correta em relação ao equilíbrio no mercado

de câmbio.

(A) o mercado de câmbio está em equilíbrio quando os depó-

sitos de todas as moedas oferecem a mesma taxa de
rendimento esperada.

(B) o equilíbrio no mercado de câmbio só ocorre no regime de

taxas de câmbio fixas.

(C) o equilíbrio no mercado de câmbio só ocorre no regime de
taxas de câmbio flutuantes.

(D) o mercado de câmbio pode alcançar o equilíbrio mesmo sem

ocorrer a condição da paridade de juros.

(E) o mercado de câmbio está em equilíbrio quando os depósi-

tos de todas as moedas se igualam aos saques efetuados
nessas moedas.
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8) Considerando uma função de demanda na sua forma inversa como
sendo P = f(Q), sabendo que a receita total é PQ, a receita
marginal será:

(A) 2P + 2Q DP/DQ
(B) 3P+ Q DP/DQ

(C) F(Q)+ 2P + Q DP/DQ

(D) P + Q DP/DQ

(E) P + Q + F(Q)+ F' (Q)

9) Segundo Fayol, as funções que constituem o chamado processo

administrativo envolvem os cinco elementos da Administração,

isto é, as funções do administrador, que são:

(A) prover, organizar, dirigir, centralizar, comandar.

(B) prever, organizar, comandar, coordenar, controlar.

(C) prever, dirigir, controlar, administrar, corrigir.

(D) prover, controlar, delegar, administrar, centralizar.

(E) prever, organizar, coordenar, corrigir, prover.

10) Com relação à oferta agregada: salários, preços e o emprego,

assinale a opção INCORRETA.

(A) A curva de oferta de trabalho mostra a quantidade de

trabalho oferecida, aumentando com o salário real.

(B) O desemprego friccional existe como resultado do

deslocamento dos indivíduos nos empregos e a procura por

novos.
(C) A taxa natural de desemprego surge das fricções do

mercado de trabalho. Estas fricções existem quando

este mercado está equilibrado.

(D) A curva de Phillips mostra que a taxa de inflação

salarial cresce com a taxa de desemprego.

(E) Para Friedman e Phelps, a longo prazo, a economia se
moverá para a taxa natural de desemprego, quaisquer que

sejam as taxas de inflação e de desemprego.
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11) Na economia, considerando-se os conceitos de variáveis do

tipo estoque e fluxo, pode-se afirmar que

(A) o déficit público e o PIB representam variáveis tipo

fluxo, enquanto a dívida pública e o estoque de

moeda representam variáveis tipo estoque.

(B) a dívida pública pode ser considerada uma variável

fluxo, enquanto o déficit público pode ser considerado

uma variável estoque.

(C) o nível de reservas de um país e o PIB representam

variáveis tipo estoque, enquanto a dívida pública repre-

senta variável fluxo.

(D) dependendo do enfoque econômico, tanto a dívida quanto o

déficit público podem ser consideradas variáveis tipo

fluxo ou estoque.

(E) o déficit em transações correntes e a arrecadação de

impostos .representam variáveis tipo estoque, enquanto

a renda representa variável fluxo.

12) Qual será a taxa efetiva trimestral, equivalente a

uma taxa nominal de 15% ao ano, capitalizada mensalmente,

cobrada por uma determinada instituição financeira?

(A) 2,8665%

(B) 3, 7971%

(C) 3,8991%

(D) 3, 9881%

(E) 3, 9919%

13) Considere os seguintes valores das Contas Nacionais,

referentes a uma economia hipotética, em R$:

Produto interno bruto (a preços de mercado) = 300

Subsídios = 20

Contribuições parafiscais = 10

Impostos indiretos = 40

Impostos diretos = 50

Depreciação = 10

Renda Líquida enviada ao exterior = 0 
,

Nesse caso, pode-se afirmar que a Renda Nacional será de:

(A) R$ 220,00

03) R$ 260,00

(C) R$ 270,00

DJ) R$ 280,00

(E) R$ 300,00
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14) Considere as seguintes funções para uma empresa monopolista:

Preço = 240 -12q

Custo total (CT) = 24q + 2

Tendo em vista que "q" é o número de unidades produzidas,

qual é a quantidade produzida que maximiza o lucro dessa

empresa?

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

(E) 9

15) Com relação ao multiplicador monetário, pode-se afirmar que

(A) é sempre menor que 1.

(B) quanto menor for a proporção de moeda em relação aos

depósitos, menor o multiplicador.

(C) quanto maior a proporção de reservas em relação aos
depósitos, maior o multiplicador.

(D) corresponde à proporção do estoque de base monetária em

relação ao estoque monetário.

(E) é maior quanto maiores forem os depósitos como fração do

estoque monetário.

16) Segundo a Teoria Quantitativa da Moeda (clássica), um

aumento da oferta monetária provocará

(A) aumento da renda real.

(B) diminuição da renda real .

(C) aumento do nível geral de preços .

(D) diminuição do nível geral de preços .

(E) aumento do emprego de mão-de-obra.

17) Uma determinada instituição emite um título de renda fixa

com um prazo de dois anos e valor de resgate de R$10.000,00.

Qual será o valor de emissão desse título (principal) para

que seja garantida ao investidor uma rentabilidade de'10% ao

ano, no regime de juros compostos?

(A) R$ 9.325,72

(B) R$ 9.250,00

(C) R$ 8.346,46

(D) R$ 8.264,46

(E) R$ 7.283,45
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18) Sendo "x" o número de unidades vendidas e a função da recei-

ta marginal x3 - 6x2 + 9x + 1, qual será a receita total para

a venda de 2 unidades?

(A) R$ 8,00

(B) R$ 9,00

(C) R$ 11,00

(D) R$ 43, 00

(E) R$ 45, 00

19) Dentre as opções abaixo, qual apresenta quatro condições

necessárias para caracterizar um mercado como concorrência

perfeita?

(A) Grande número de compradores; produto heterogêneo; livre

mobilidade de recursos; e perfeito conhecimento por

parte dos agentes.

(B) Grande número de pequenas empresas; produto heterogêneo;

livre mobilidade de recursos; e informação assimétrica.

(C) Grande número de pequenas empresas; produto homogêneo;

livre mobilidade de recursos; e informação assimétrica.

(D) Grande número de compradores; produto homogêneo; livre

mobilidade de recursos; e desconhecimento por parte dos

agentes.

(E) Grande número de pequenas empresas; produto homogêneo;

livre mobilidade de recursos; e perfeito conhecimento

por parte dos agentes.

20) Assinale a opção que NÃO corresponde a uma transação

corrente do balanço de pagamentos.

(A) O pagamento da amortização de um empréstimo.

(B) Uma exportação de automóveis .
(C) Um transporte de minério de ferro pelo importador.

(D) A remessa de lucros.

(E) O pagamento de juros da dívida externa.
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21) No que tange à condução do Plano Real e suas conseqüências,

assinale a opção INCORRETA.

(A) A adoção de um ajuste fiscal visava equacionar o

desequilíbrio orçamentário e impedir pressões inflacio-

nárias.

(B) A criação de um novo indexador na economia, a Unidade

Real de Valor (URV) , passaria a funcionar como unidade

de conta no sistema.

(C) O controle da demanda e da expansão monetária,

limitar-se-ia a capacidade dos agentes de repassar

custos para preços, e ficou conhecido como "âncora

monetária".
(D) A apreciação cambial combinada com a demanda aquecida,

levou ao aparecimento de superávits na balança comer-

cial.

(E) A crise mexicana foi o primeiro grande teste à

estratégia implementada no Plano Real, e nesse momento

inaugurava-se a segunda fase do Plano.

22) O fenômeno que ocorre quando a inflação aumenta enquanto a

produção está caindo ou no mínimo não está aumentando

chama-se:

(A) estagflação.

(B) inflação inercial.

(C) hiperinflação.

(D) expectativas adaptáveis.

(E) expectativas racionais.

23) A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 19, assim

menciona:

"Para fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição,

a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e

em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais

da receita corrente líquida" .

Os limites percentuais dessa despesa para a União, os
Estados e os Municípios são, respectivamente:

(A) 40% ; 30% e 30%

(B) 50% ; 25% e 25%

(C) 50% ; 30% e 20%

(D) 50% ; 60% e 60%

(E) 60% ; 20% e 40%
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24) im actoch madinflação sobre o valor real das receitas

(A) efeito Fischer.

(B) seigniorage.

(C) efeito Tanzi-Oliveira.

(D) imposto inflacionário.

(E) efeito liquidez.

25) Em um mercado de concorrência perfeita ao nível do preço de

equilíbrio, pode-se afirmar que as curvas de demanda e de

(A) receita marginal são idênticas, a demanda é perfeita-

mente elástica e o coeficiente de elasticidade preço

tende ao infinito.

(B) receita marginal não são idênticas, a demanda é .perfei-

tamente elástica e o coeficiente de elasticidade preço

tende ao infinito.

(C) receita marginal não são idênticas, a demanda é inelás-

tica e o coeficiente de elasticidade preço é abaixo de

1.

(D) receita marginal são idênticas, a demanda é inelás-

tica e o coeficiente de elasticidade preço é menor que

1.

(E) custo marginal são idênticas, a demanda é inelástica e o

coeficiente de elasticidade preço é menor que 1.

26) Em relação ao equilíbrio econômico a longo prazo, em um

mercado de concorrência perfeita, pode-se afirmar que o

equilíbrio para uma firma ocorre

(A) no ponto onde o preço se iguala ao custo médio mínimo a

longo prazo.

(B) quando a mesma aufere lucro econômico puro.

(C) quando a mesma aufere prejuízo econômico puro.

(D) quando o custo médio mínimo de curto prazo é menor que o
custo médio mínimo de longo prazo.

(E) quando o custo variável médio mínimo de curto prazo é

menor que o custo variável médio mínimo de longo prazo.
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27) As taxas efetivas anuais cobradas por uma instituição

financeira, equivalentes a uma taxa nominal de 9% ao ano,

serão, respectivamente, nos períodos de capitalização

trimestral e semestral, de:

(A) 9,3083% e 9,2025% ao ano

(B) 9,2455% e 9,1545% ao ano

(C) 9,2555% e 9,1945% ao ano

(D) 8,3083% e 8,2025% ao ano

(E) 8,2583% e 8,1625% ao ano

28) Os elementos essenciais para justificar a existência de um

Estado Moderno são: o povo,

(A) a economia e a cultura.

(B) o território e o Poder Político.

(C) o território e a religião.

(D) o território e a sociedade.

(E) o presidente e a sociedade.

29) Considere a seguinte estrutura econômica:

Consumo C = 0, 8 (Y - T)

Investimento I = 20 - 0,4i

Gastos governamentais G = 10

Impostos T = 20

Oferta Monetária M = 50

Demanda por moeda L = (0 , 5Y - i)

Nível de preços P = 2

Com base nesses dados, qual o nível de renda e a taxa de

juros de equilíbrio, respectivamente?

(A) 70 e 2%

(B) 70 e 5%

(C) 60 e 5%

(D) 60 e 3%

(E) 60 e 2%
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30) Em relação às propriedades das curvas de custo no curto

prazo, assinale a opção INCORRETA.

(A) O custo fixo médio decresce à medida em que a produção

aumenta.

(B) O custo variável médio atingirá o seu mínimo quando for

igual ao custo marginal.

(C) O custo médio atingirá o seu mínimo quando se igualar ao

custo marginal.

(D) O custo marginal atingirá o seu mínimo quando se igualar

ao custo médio mínimo.

(E) O custo marginal fica abaixo do custo variável médio, no

domínio decrescente da curva de custo variável médio.

31) Inserido nos dispositivos constitucionais, o princípio

orçamentário que estabelece que o montante de despesa não

deve ultrapassar a receita prevista para o período, como um

meio de limitar o crescimento dos gastos governamentais, é

conhecido como Princípio

(A) da publicidade.

(B) do equilíbrio.

(C) da legalidade.

(D) da universalidade.

(E) da unidade.

32) Segundo a tipologia de Etzioni, as organizações possuem as

seguintes características:

(A) divisão do trabalho, centros de poder e substituição do

pessoal.

(B) controle, planejamento e clientes.

(C) controle, pessoal e clientes.

(D) estrutura física, pessoal e normas.

(E) pessoal, normas e clientes.
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33) Em um monopólio com 02 fábricas tem-se os seguintes dados:

Produção Preço Receita Custo Custo

e Vendas Marginal Marginal R$ Marginal R$

R$ Fábrica A Fábrica B

1 5,00 --- 1,92 2,04

2 4,50 4,00 2,00 2,14

3 4,10 3,30 2,08 2,24

Qual será o custo marginal do monopólio na produção de 3

unidades?

(A) R$ 1, 92

(B) R$ 2, 04

(C) R$ 2,08

(D) R$ 2,14

(E) R$ 2,24

34) Considere as seguintes contas, em R$.

Bancos...................25.000,00

Caixa.....................5.000,00

Capital.................200.000,00

Custos..................320.000,00

Despesas.................60.000,00

Duplicatas a Receber.....50.000,00

Edifícios de Uso........135.000,00

Móveis e Utensílios......15.000,00

Prejuízos Acumulados.....20.000,00

Vendas..................420.000,00

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

Patrimônio Líquido, após a apuração do resultado, é de:

(A) R$ 670.000,00

(B) R$ 250.000,00

(C) R$ 220.000,00

(D) R$ 200.000,00

(E) R$ 180.000,00
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35) Assinale a opção que NÃO apresenta uma das principais

características da Teoria Neoclássica da Administração.

(A) Enfâse na prática da Administração.

(B) Reafirmação relativa dos Postulados clássicos.

(C) Enfâse nos princípios clássicos da Administração.

(D) Enfâse nos resultados e objetivos.

(E) Enfâse nas vantagens da centralização.

36) Pode-se afirmar que estabilizadores automáticos são:

(A) políticas que preconizam o equilíbrio orçamentário para

atenuar os ciclos econômicos.

(B) respostas do mercado, como aumento da taxa de juros, que

restringem a capacidade do governo para estimular a

economia.

(C) programas, tais como seguro-desemprego ou a tributação

progressiva, que reduz o volume pelo qual a produção

varia em resposta a alteração na demanda autônoma.

(D) ajustamentos usados pelos indivíduos, que fazem suas

previsões com base em expectativas racionais, para

anular os efeitos das políticas fiscais e monetárias.

(E) regras de política econômica que limitam o uso de

políticas - fiscais e monetárias - discricionárias.

37) A aceleração inflacionária, no final de 1985 e início de

1986, levou ao lançamento do Plano Cruzado em 28-2-1986.

Com relação a esse Plano, é correto afirmar que

(A) provocou uma redistribuição de renda em favor dos

assalariados.

(B) foram estabelecidas metas para política monetária e
fiscal.

(C) os preços foram congelados no nível de 28-2-86, com

exceção para os bens duráveis.

(D) recorreu-se a uma maxidesvalorização da moeda.

(E) as taxas de juros reais positivas estimularam a entrada

de capitais no país.
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38) O modelo teórico de comércio internacional que enfatiza o

mecanismo entre as proporções dos fatores de produção, nos

quais combinações diferentes dos mesmos estão disponíveis em

países diferentes, é conhecido como

(A) modelo de Heckscher - Ohlin.

(B) vantagens Comparativas .
(C) vantagens Absolutas .
(D) modelo de Fatores Específicos.

(E) modelo IsxLMxBP.

39) Para que um estimador seja considerado não tendencioso de um

parâmetro populacional, é necessário que sua

(A) variância seja igual ao parâmetro.

(B) distribuição normal seja igual a 1.

(C) covariância seja igual ao parâmetro.

(D) esperança seja igual ao parâmetro.

(E) variância seja igual a sua esperança.

40) Em relação ao sistema de câmbio definido pelo acordo de

Bretton Woods, é correto afirmar que:

(A) foram definidas taxas de câmbio fixas em relação à libra

esterlina e um preço de libra em relação ao dólar, cujo

valor em ouro ficava invariável em U$ 35,00 por onça.

(B) foram definidas taxas de câmbio flutuantes em relação à

libra esterlina e um preço de libra em relação ao dólar,

cujo valor em ouro ficava invariável em U$ 35,00 por

onça.
(C) foram definidas taxas de câmbio flutuantes em relação ao

dólar norte americano e um preço em dólares do ouro

invariável em US$ 35, OO por onça.

(D) foram definidas taxas de câmbio fixas em relação ao

dólar norte americano e um preço em dólares do ouro

invariável em US$ 35,00 por onça.

(E) o sistema era um padrão câmbio-ouro, com a libra ester-

lina como sua principal moeda reserva.
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41) Com base no mercado de bens e na curva IS, é correto afirmar
que

(A) a curva IS é negativamente inclinada porque uma redução

na taxa de juros reduz o nível de renda de equilíbrio.

(B) quanto menor o multiplicador e menos sensível o gasto em

investimento, em relação às variações na taxa de juros,

menos inclinada é a curva IS.

(C) a curva IS seria uma reta paralela ao .eixo da taxa de

juros se os investimentos fossem elásticos com relação

às variações na taxa de juros, tudo o mais permanecendo

constante.

(D) os pontos acima e à direita da curva IS correspondem a
um excesso de oferta de bens, e pontos abaixo e à
esquerda a um excesso de demanda por bens.

(E) se a inclinação da curva IS depende do multiplicador, a

política fiscal não pode afetar esta inclinação.

42) No Orçamento da União, a Política que visa atingir os

objetivos macroeconômicos, crescimento econômico sustentado,

estabilidade de preços e pleno emprego, é denominado

Política

(A) econômica.

(B) monetária
(C) de crescimento sustentado.
(D) de juros.

(E) Fiscal.

43) Em relação à política desenvolvimentista implementada no

Plano de Metas, é correto afirmar que

(A) o crescimento industrial foi financiado, exclusivamente,

por recursos externos e poupanças privadas domésticas.

(B) entre os motivos que explicam as elevadas taxas de

crescimento da agricultura no período, destacam-se as

políticas de fomento ao setor agrícola.

(C) o Plano de Metas previu as formas de financiamento dos

investimentos planejados .

(D) os setores de bens de consumo leve, que já haviak sido
implantados, passaram a ceder o lugar dinâmico aos bens

de consumo duráveis.

(E) o estímulo à agricultura e aos investimentos, na indús-

tria, com tecnologia e capital intensivo, reduziu a

concentração de renda.
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44) Em relação ao modelo de duopólio de Cournot, pode-se afirmar

que se baseia na hipótese

(A) que cada empresário acredita que seu rival nunca mudará

seu volume de vendas.

(B) que cada empresário acredita que seu rival nunca mudará

seu nível de preços.

(C) da chamada curva de demanda quebrada.

(D) que os produtos vendidos são sempre heterogêneos .
(E) que os custos de transação são elevados.

45) Analise as afirmativas abaixo.

O Estado nacional ainda se apresenta como agente

indispensável para atender aos anseios e aspirações da

sociedade. Isso se realiza na sua função como ente regulador

na:

I - promoção do desenvolvimento.

II - redistribuição de renda.

III- estabilização da economia.
IV - elaboração das leis.

Assinale a opção correta.

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

(B) Apenas as afirmativas I, II são verdadeiras.

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

(D) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.

(E) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
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46) A emissão de um cheque no valor de R$1.000,00 para pagamento

de uma duplicata, com juros de 25% , deve receber o seguinte

lançamento contábil:

0% ) Diversos

a Bancos c/Movimento
Duplicatas a Pagar R$ 800,00

Juros Passivos R$ 200,00 1.000,00

(B) Duplicatas a Pagar

a Diversos

a Bancos c/Movimento R$1.000,00

a Despesas de Juros R$ 200,00 1.200,00

(C) Diversos
a Bancos c/Movimento
Duplicatas a Pagar R$1.000,00

Despesas de Juros R$ 250,00 1.250,00

(D) Bancos c/Movimento

a Diversos
a Duplicatas a Pagar R$ 800,00

a Juros Passivos R$ 200,00 1.000,00

(E) Diversos

A Duplicatas a Pagar

Bancos c/Movimento R$1.000,00

Despesas de Juros R$ 200,00 1.200,00

47) Considere que numa economia os efeitos de um corte no

imposto de renda apresentam os seguintes parâmetros:

Alíquota tributária inicial, t = 0,2

Nova alíquota tributária, t' = 0,1

Nível inicial de renda, Yo = R$ 100

Propensão marginal a poupar, s = 0,2

Nesse caso, a variação do nível de renda deverá ser de

(A) R$ 3, 57

(B) R$ 7,14

(C) R$ 28, 56

(D) R$ 35,70

(E) R$ 71, 44
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48) Dado uma cesta de bens normais (x, y) e uma restrição

orçamentária (m) , o ponto de equilíbrio do consumidor, no
qual ele maximiza a sua satisfação, será quando a

(A) utilidade marginal de x for maior que a de y.

(B) utilidade marginal de y for maior que a de x.

(C) taxa marginal de substituição for igual a 1.

(D) utilidade marginal de x multiplicada pela utilidade

marginal de y for igual à taxa marginal de substituição.

(E) taxa marginal de substituição de y por x for igual à

relação entre o preço de x e o preço de Y.

49) Numa determinada economia, a renda recebida do exterior é

menor que a renda enviada para o exterior. Nesse caso, é

correto afirmar que o Produto

(A) Interno Bruto é menor que o Produto Nacional Bruto.

(B) Interno Bruto é maior que o Produto Nacional Bruto.

(C) Interno Bruto é igual ao Produto Nacional Bruto.

(D) Interno Bruto a custo de fatores é maior que o Produto

Interno Bruto a preço de mercado.

(E) Nacional Bruto a custo de fatores é menor que o Produto

Nacional Bruto a preço de mercado.

50) Além das empresas que participam do comércio internacional,

qual opção representa os demais participantes do mercado de

câmbio?

(A) Bancos comerciais; instituições financeiras não bancá-

rias; e os bancos centrais.

(B) Bancos de investimento; instituições financeiras não

bancárias; e os bancos centrais.

(C) Corretoras de câmbio; seguradoras; e os bancos centrais.

(D) Bancos de investimento; instituições financeiras não

bancárias; e os bancos comerciais.

(E) Bancos comerciais; seguradoras; e os bancos centrais.
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