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1) Numa economia fechada e sem governo, considere os seguintes

dados:

- função consumo: C= 70 + 7/ 8 y, onde C=consumo e y= renda;

- investimento (autônomo): I = 280.

De acordo com o que foi apresentado, o nível de renda de

equilíbrio é

(A) 2800

(B) 2180

(C) 2140

(D) 1315

(E) 1100

2) Em relação ao PLANO REAL, é INCORRETO afirmar que

(A) foi criado o IPMF (Imposto Provisório Sobre Movimentação

Financeira) , um novo imposto de caráter temporário.

(B) foi introduzida a URV (Unidade Real de Valor) , com o

objetivo de eliminar a inércia inflacionária.

(C) foi adotada uma política de taxas de juros reais peque-

nas, no sentido de evitar erros dos planos anteriores.

(D) a queda da inflação foi acompanhada por aumento da de-

manda.

(E) foi criado o FSE (Fundo Social de Emergência) , que cor-

responde a uma diminuição nas transferências da União.

3) Considerando-se os bens 1 e 2, o primeiro um bem inferior e

o segundo um bem normal, sendo consumidos por um indivíduo,

caso o preço do bem 2 seja reduzido, pode-se afirmar que

(A) o consumo do bem 2 diminuirá devido ao efeito renda.

(B) o efeito substituição implicará o menor consumo do bem

2.

(C) ambos os bens terão seu consumo aumentado.

(D) o efeito renda do bem 2 é positivo e o do bem 1 é nega-

tivo.

(E) o consumo do bem 1 aumentará devido ao efeito renda.

4) Considerando-se uma curva de Laffer em uma economia operando

com câmbio flutuante, a redução da alíquota média de impos-

to, tudo o mais constante, acarreta

(A) redução das reservas internacionais.

(B) aumento das reservas internacionais .

(C) somente redução de arrecadação.

(D) somente aumento de arrecadação.

(E) aumento ou redução da arrecadação, a depender do nível

da alíquota.
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5) É correto definir crédito público como

(A) ato que contém a aprovação da receita.

(B) o ingresso de dinheiro nos cofres públicos que se efeti-

va de maneira permanente no patrimônio do Estado e não

está condicionado a sua devolução.

(C) o ingresso de dinheiro nos cofres públicos quando os

tributos são pagos.

(D) as rendas provenientes dos bens e empresas comerciais e

industriais do Estado.

(E) um dos processos pelo qual o Estado pode obter uma re-

ceita pública, a qual é temporária por caracterizar-se

como empréstimo.

6) Considerando o modelo IS/ LM e supondo a LM horizontal, é

correto afirmar que

(A) a situação descrita na questão refere-se ao chamado

"Caso Clássico".
(B) é impossível elevar o nível do produto a partir da uti-

lização dos instrumentos tradicionais de política macro-

econômica.

(C) uma elevação das exportações não altera o nível do

produto.

(D) uma elevação dos gastos públicos eleva tanto as taxas de

juros quanto o nível do produto.

(E) uma política fiscal expansionista eleva o produto, dei-

xando inalterada a taxa de juros.
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7) Observe os dados abaixo, referentes a uma economia hipotéti-

ca.

PIB a custo de fatores..........2.000,00

Tributos diretos..................100,00

Tributos indiretos................250,00

Variação de estoques..............100,00

Subsídios..........................50,00

Depreciação.......................200,00

Consumo final das administrações

Públicas.........................500,00

Formação bruta de capital fixo...600,00

Saldo em transações correntes com

o resto do mundo................-600,00(déficit)

Exportações de bens e serviços...500,00

Importação de bens e serviços....400,00

Total da apropriação da renda nacional

disponível bruta...............1.500,00

Na economia apresentada o valor do Produto Interno Líquido,

em reais, a preços de mercado, é

(A) 1.500,00

(B) 2.000,00

(C) 2.050,00

(D) 2.200,00

(E) 2.450,00

8) Em relação ao Plano de metas (1956-1960), é correto afirmar

que

(A) foi adotado no governo Getúlio Vargas, podendo ser

considerado o auge da industrialização brasileira.

(B) o principal objetivo do plano era estabelecer o controle

da inflação que, à época, já era uma das preocupações do

Ministério do Planejamento.

(C) houve uma mudança de prioridade no que diz respeito aos

transportes; o setor rodoviário ficou relegado, em de-

corrência da modernização das técnicas empregadas na

construção de ferrovias.

(D) os principais problemas do plano se colocavam do lado do

financiamento.

(E) o cumprimento das metas estabelecidas não foram satisfa-

tórias, visto que, no período, não houve crescimento

econômico.
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9) Um país se beneficiará do comércio internacional com base na

produção de bens que mais utilizem fatores de produção

relativamente abundantes em seu mercado interno. Esse país

exportará tais bens e importará aqueles cuja produção exija

maior quantidade de fatores de produção relativamente

escassos no país. Esse enunciado

(A) se opõe à teoria das vantagens comparativas porque,

nessa teoria, o comércio deve se originar da diferença

nos custos de produção e não da diferença na dotação de

fatores.

(B) é complementar à teoria das vantagens comparativas

porque parte do mesmo pressuposto de que o que origina o

comércio é a diferença nos custos relativos de produção

dos diferentes tipos de bens que o país pode produzir.

(C) se opõe à teoria das vantagens absolutas, que assume

apenas a divisão internacional do trabalho com base nos

custos de produção.

(D) não se relaciona à teoria das vantagens comparativas

porque, nessa teoria, a questão central é a do valor do

trabalho.

(E) difere da teoria das vantagens comparativas porque,

nessa teoria, a divisão internacional do trabalho é

definida pela capacidade competitiva das nações.

10) Dada uma situação de déficit no Balanço Internacional de

Pagamentos de um país, o acerto a curto prazo deve ser feito

(A) através do aumento das exportações.

(B) por intermédio de cortes nas importações .

(C) mediante desvalorização cambial do real.

(D) através da redução das remessas de lucros enviados ao

exterior.

(E) por intermédio das reservas oficiais da Nação ou através

de operações com o Fundo Monetário Internacional.

11) Admitindo-se que ambos sejam investidos na mesma data, em

quantos anos o montante produzido por um capital de

R$1.920,00 aplicado a 25% a.a se iguala ao montante de um

capital de R$ 2.400,00 aplicado a 15%a.a?

(A) 4

(B) 5

(C) 7

(D) 9

(E) 10
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12) Quanto ao seu mecanismo de débito e crédito, é correto

afirmar que as contas

(A) do ativo são de natureza credora.

(B) do patrimônio líquido são de natureza devedora.

(C) do ativo são debitadas quando há saída de bens ou di-

reitos do patrimônio.

(D) do passivo exigível são de natureza credora, porque pro-

vocam o aumento do patrimônio líquido.

(E) do passivo exigível são debitadas quando obrigações as-

sumidas são liquidadas e, conseqüentemente, pagas.

13) O Capital que quadruplica em 2 meses, ao utilizar-se de

capitalização composta, deve estar vinculado a uma taxa

percentual mensal de

(A) 50

(B) 100

(C) 150

(D) 200

(E) 400

14) A moeda escritural é representada

(A) pelos depósitos à vista do público nos bancos comerci-

ais.
(B) por todos os ativos financeiros.

(C) pelo cheque.

(D) pelos depósitos à vista do público nos bancos comerci-

ais, deduzidos os encaixes técnicos e compulsórios.

(E) pelos cheques e autorizações de papel moeda.

15) Os saldos das contas caixa e bancos conta movimento, no dia

01.05.04 eram, respectivamente, de 70.000 e 240.000. Observe

os dados abaixo:

- saíram do caixa e foram feitos depósitos bancários no mon-

tante de 500.000.
- foram feitos saques para o caixa da conta corrente bancá-

ria no valor de 580.000.

- não foram feitos outros créditos na conta caixa.

- no dia 31.05.04, o saldo da conta caixa era de 150.000.

Com os dados apresentados é correto afirmar que o total de

débitos na conta caixa no mês de maio e que o saldo da conta

bancos conta movimento eram, em 31.05.04, respectivamente,

de

(A) 70.000 e 160.000

(B) 150.000 e 160.000

(C) 500.000 e 500.000

(D) 580.000 e 160.000

(E) 580.000 e 500.000
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16) Em um mercado competitivo, o custo de produção de uma empre-

sa é C= 50 + Q2, sendo Q o nível de produção e C o custo

total. O custo marginal da produção é 2Q. O custo fixo é

$50. Se o preço do produto for $40, qual será a quantidade

que maximiza o lucro e qual será o nível do lucro, respecti-

vamente?

(A) 10 e 250

(B) 20 e 350

(C) 20 e 1250

(D) 30 e 1150

(E) 40 e 1250

17) Em relação à contabilidade, assinale a opção INCORRETA.

(A) A função econômica da contabilidade consiste na apuração

do lucro ou prejuízo.

(B) O principal campo de aplicação da contabilidade é o

Patrimônio.

(C) A função administrativa da contabilidade é controlar o

Patrimônio.

(D) Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações

vinculado a uma pessoa física ou jurídica ou a uma enti-

dade.
(E) Bens é tudo que pode ser avaliado economicamente e que

satisfaça necessidades humanas, e direito são valores a

serem recebidos de terceiros por vendas a prazo.

18) A política monetária do Governo Collor foi

(A) restritiva, caracterizando-se pela diminuição dos meios

de pagamento e controle da demanda agregada.

(B) restritiva, caracterizando-se pelo controle dos meios de

pagamentos e redução das taxas de juros.

(C) expansionista, visando ao crescimento do nível de empre-

go.

(D) expansionista, caracterizando-se pelo aumento dos meios

de pagamento e da taxa de juros.

(E) restritiva, caracterizando-se pelo aumento da emissão de

títulos e redução das taxas de juros.

19) Uma moeda é lançada seis vezes. Qual a probabilidade de

se observar ao menos uma cara?

(A) 98,4%

(B) 75, 7%

(C) 62,5%

(D) 61, 2%

(E) 58,2%
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20) Uma pessoa deve a um banco dois títulos com valores de res-

gate de R$ 4.000,00 e R$ 9.000,00 vencíveis, respectivamen-

te, em 5 e 7 meses. Desejando antecipar a liquidação de toda

a dívida para o momento atual (data zero), calcule o valor

em reais a pagar, considerando uma taxa de juros de 1,9% ao

mês, e assinale a opção correta.

(A) 2.889,02

(B) 3.640,74

(C) 11.529,76

(D) 15.720,33

(E) 15.789,02

21) A curva que possui a função de relacionar a quantidade de

equilíbrio adquirida de uma mercadoria para um dado nível de

renda monetária, é denominada curva de

(A) Indiferença.

(B) Engel.

(C) Demanda.

(D) Pareto.

(E) Custo fixo médio.

22) O Brasil considera três modalidades de déficit público:

o primário, o operacional e o nominal. Qual das opções

abaixo define o déficit público primário?

(A) O déficit total do setor público em que são registradas

todas as despesas e receitas.

(B) Apenas o pagamento de juros.

(C) Modalidade em que são incluídas todas as despesas.

(D) Modalidade em que são incluídas todas as receitas, mas

excluído, na parte da despesa, o pagamento de juros.

(E) Modalidade em que são incluídas todas as receitas e des-

pesas com juros.

23) Com o acordo de Bretton Woods, a paridade das moedas dos

países participantes ficaria

(A) livre para flutuar.

(B) fixa em relação ao ouro.

(C) fixa em relação ao dólar.

(D) estável em relação ao ouro, podendo flutuar dentro de

estreita margem.

(E) estável em relação ao dólar, podendo flutuar dentro de

estreita margem.
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24) Correlacione os princípios orçamentários às suas respectivas

características e assinale a opção que apresenta a seqüência

correta.
PRINCÍPIOS CARACTERÍSTICAS

I - unidade ( ) Apresenta-se se ao de-

II - exclusividade terminar que o montante

III- universalidade da despesa não deve ul-

IV - legalidade trapassar a receita

prevista para o perío-

do.

( ) Apresenta-se como uma

garantia assecuratória

de que todos os atos
relacionados aos inte-

resses da sociedade de-

vem passar pelo exame e

a aprovação do parla-

mento.

( ) Deve existir apenas um

orçamento.

( ) As previsões de receita

e despesas devem refe-

rir-se a um período li-

mitado de tempo.

( ) O orçamento deve conter

todas as receitas e

despesas referentes aos

poderes da União.

( ) Na lei do orçamento,

somente pode veicular

matéria de natureza

financeira.

(A) (-) (IV) (I) (-) (III) (II)

(B) (III) (II) (I) (IV) (-) (-)

(C) (III)(I)(II)(IV)(-)(-)

(D) (-) (III) (I) (-) (IV) (II)

(E) (II) (IV) (-) (I) (III) (-)

25) O Pleno Emprego de uma Economia

(A) jamais foi atingido por qualquer país.

(B) é considerado alcançado quando as economias operam com

uma taxa de desemprego socialmente suportável.

(C) só é alcançado em economias industriais maduras, mas

jamais nas economias de industrialização recente.

(D) é alcançado quando se mobilizam todas as possibilidades

de produção da economia .
(E) é sempre atingido, pois admite-se como socialmente insu-

portável quando houver qualquer taxa de ociosidade.
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26) Inflação inercial é aquela alimentada por

(A) expectativas de aceleração inflacionária.

(B) pressões por aumentos de salários.

(C) excesso de emissão de moeda.

(D) déficits públicos.

(E) mecanismos de indexação.

27) O ativo e o passivo exigível de uma determinada companhia

podem ser resumidos da seguinte forma:

- duplicatas emitidas pela companhia: 10.200

- duplicatas emitidas por terceiros: 7.500

- depósitos bancários: 2.600

- outros créditos: 8.300

- outros débitos: 5.900
- bens diversos: 15.800

0 valor da situação líquida da companhia é de:

(A) 19.100

(B) 22.000

(C) 23.900

(D) 24.500

(E) 25.500

28) Verifica-se, em uma fábrica, que, em média, 20% dos parafu-

sos produzidos por uma determinada máquina não satisfazem a

certas especificações. Levando-se em consideração que sejam

selecionados, ao acaso, 10 parafusos da produção diária

dessa máquina, determine a probabilidade de 02 ou mais

serem defeituosos e assinale a opção correta.

(A) 26, 8%

(B) 30%

(C) 50,7%

(D) 62, 4%

(E) 72, 8%

29) Os autores neoclássicos definiram três tipos tradicionais de

organização: organização linear, organização funcional e

organização linha-staaf.

Assinale a opção que apresenta apenas características de

uma organização linear.

(A) Autoridade funcional e centralização das decisões.

(B) Autoridade funcional e linhas diretas de comunicação.

(C) Linhas formais de comunicação e aspecto piramidal.

(D) Centralização das decisões e ênfase na especialização.

(E) Ênfase na especialização e linhas diretas de comunica-

ção.
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30) Em um modelo com poupança e um setor governamental, suponha

que o produto agregado consiste em 1100 itens que têm um

preço médio de R$ 1 por unidade. Considere, também, os

seguintes dados anuais em R$:

- Investimento de Reposição: 40

- Impostos indiretos: 22

- Investimento Bruto: 100
- Consumo: 850
- Dispêndio do Governo: 143
- Exportações líquidas: 7

- Os Custos de Fatores em R$ são:
- Salários: 750
- Juros: 120
- Aluguéis: 60
- Lucro: 108

De acordo com o que foi exposto, é correto afirmar que o

valor da Renda Nacional, em R$, é de

(A) 1010

(B) 1028

(C) 1038

(D) 1042

(E) 1050

31) Considerando a função custo C= 50 + 2q3, sendo C o custo

total e q a quantidade e sabendo que a produção está em 2

unidades, assinale a opção que apresenta, os custos total,

marginal, médio, fixo e variável médio, respectivamente.

(A) 12, 15, 17, 20 e 10.

(B) 12, 11, 20, 20 e 10 .
(C) 66, 4, 5, 30 e 20.

(D) 66, 20, 50, 50 e 10.

(E) 66, 14, 33, 50 e 8.

32) Assinale a opção que NÃO apresenta uma causa estruturalista

da inflação.

(A) Estrutura oligopolística do mercado.

(B) Expansão da oferta dos meios de pagamento da economia.

(C) Rigidez das importações associada ao pouco dinamismo das

exportações.

(D) Pressão de custos associada ao processo de substituição

de importações.

(E) Oferta de alimentos inelástica associada ao crescimento

acelerado da economia.
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33) Considere os dados abaixo:

T = 2 + 0,1Y

G = 15

I = 5 + 0,1Y

C = 15 + 0,8Yd

X = 20

M = 15,4 + 0,2Y

Considerando C = despesas agregadas de consumo das

famílias, I= nível de investimento na economia, G=

gastos do governo na compra de bens e serviços, T=

arrecadação de tributos pelo governo, X= exportações de

bens e serviços, M= importações de bens e serviços, Y=

renda nacional e Yd= renda pessoal disponível.

Calcule o nível de renda (Y) de equilíbrio, e assinale a

opção correta.

(A) 94

(B) 96

(C) 100

(D) 177, 8

(E) 178,2

34) As relações entre o produto total, médio e marginal são usa-

das para definir três estágios da produção. Em geral, a

produção de uma firma ocorre em que estágio (s) ?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 1 e 2

(E) 1 e 3

35) As barreiras não tarifárias (BNT) são freqüentemente aponta-

das como grandes obstáculos ao comércio internacional. Podem

vir a se constituir BNT todas as modalidades abaixo, EXCETO

(A) os direitos aduaneiros .

(B) as normas de segurança.

(C) as quotas.

(D) o sistema de licença de importação.

(E) as medidas fitossanitárias.
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36) Uma determinada empresa é monopolista do setor industrial

de um determinado produto. Seu custo é C= 50 + Q2 e sua

demanda é P= 40-Q. Que quantidade essa empresa deverá pro-

duzir para maximinizar o seu lucro?

(A) 10

(B) 20

(C) 30

(D) 40

(E) 45

37) No que diz respeito à relação perfeita existente entre

retornos de escala e o comportamento da função custo de uma

firma, é correto afirmar que retornos

(A) decrescentes de escala são iguais a custos médios de-

crescentes.

(B) constantes de escala são iguais a custos médios decres-

centes.

(C) decrescentes de escala são iguais a custos médios cons-

tantes.

(D) crescentes de escala são iguais a custos médios decres-

centes.

(E) constantes de escala são iguais a custos médios cres-

centes.

38) A taxa cambial reflete o valor de moeda nacional em relação

a outras moedas. Assim sendo, pressões sobre as taxas de

câmbio de um país de economia estável ocorrem quando

(A) o Fundo Monetário Internacional determina a países im-

portantes na economia mundial que procedam a uma desva-

lorização ou valorização de suas moedas.

(B) há mudança na paridade ouro/dólar americano.

(C) há variações nas disponibilidades de reservas em ouro.

(D) há variações significativas na oferta e procura da moeda

desse país, em decorrência de déficits e/ou superávits

no balanço de pagamentos.

(E) há entrada no país de grande volume de capitais de curto

prazo.

39) Considerando-se o modelo neoclássico e a teoria quantitativa

da moeda, é correto afirmar que

(A) o aumento da oferta de moeda pode elevar o nível de em-

prego, mas provoca tensões inflacionárias.

(B) um choque adverso de oferta, em uma economia com oferta

monetária fixa, provoca uma queda no nível de emprego e

elevação no nível de preços.

(C) o desemprego depende da situação da demanda agregada.

(D) maior propensão a poupar da sociedade reduz a taxa de

juros, mas nada pode ser afirmado em relação ao

investimento, pois este depende, também, do nível de

ocupação da capacidade produtiva.

(E) o investimento jamais se iguala à poupança.
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40) Em um determinado país, foram realizadas as seguintes opera-

ções entre residentes e não residentes:

Exportações de mercadorias à vista: R$ 3.400,00

Importações de mercadorias à vista: R$ 1.800,00

Gastos de turistas nacionais no exterior: R$ 70,00

Gastos de turistas estrangeiros no país: R$ 120,00

Juros pagos ao exterior: R$ 1.100,00

Juros recebidos do exterior: R$ 130,00

Empréstimos e financiamentos recebidos: R$ 2.600,00

Pagamentos de amortizações no exterior: R$ 3.400,00

Investimento direto no país: R$ 12, 00

Remessa de dividendos ao exterior: R$ 230,00

Transferências unilaterais recebidas do exterior: R$ 20,00

Erros e omissões: R$ 0,00

Em função desses dados apresentados, é correto afirmar que o

saldo do Balanço de Pagamentos é de

GA) - R$ 348,00

(B) - R$ 318,00

(C) + R$ 318,00

(D) + R$ 348,00

(E) + R$ 470,00

41) o desemprego friccional NÃO ocorre quando

(A) há deslocamento setorial na economia.

(B) certas firmas fecham.
(C) pessoas procuram por emprego pela primeira vez.

(D) trabalhadores saem dos seus empregos e param de procu-

rar trabalho.

(E) trabalhadores saem dos seus trabalhos para procurarem

outros em ocupação diferente.

42) A relação entre crescimento e variações na taxa de desempre-

go é conhecida como Lei de

(A) Wagner.
(B) Okun.

(C) Walras.

(D) Say.

(E) Gresham.

43) Uma curva do espaço dos insumos, mostrando todas as

possíveis combinações de insumos fisicamente capazes de

produzir a mesma quantidade de produto, é denominada

(A) Isocustos.
(B) Isoinsumos.

(C) Curva de Indiferença.

(D) Curva de Preço-consumo.

(E) Isoquanta.
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44) No Brasil atual,

(A) o PNB é inferior ao PIB, pois remete, anualmente, pelo

uso de fatores produtivos, mais rendimentos para o

exterior do que recebe.

(B) o PNB é superior ao PIB, pois remete, anualmente, pelo

uso de fatores produtivos, mais rendimentos para o

exterior do que recebe.

(C) o PNB é inferior ao PIB, pois recebe, anualmente, pelo

uso de fatores produtivos, mais rendimentos do exterior

do que remete.

(D) o PIB é inferior ao PNB, pois remete, anualmente, pelo

uso de fatores produtivos, menos rendimentos para o

exterior do que recebe.

(E) o PNB é igual ao PIB.

45) O custo marginal de uma determinada empresa que opera em

concorrência perfeita é expresso pela função CMg = 3x2 _

12x + 25, sendo CMg o custo marginal de produção e x a

quantidade produzida, e o preço do produto é $40,00. A

produção de lucro máximo, a curto prazo, para esta empresa é

de quantas unidades?

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

(E) 15

46) Em uma curva de demanda linear, a elasticidade-preço é uni-

tária quando se

(A) elevam os preços.

(B) reduzem os preços.

(C) está no ponto médio da curva de demanda.

(D) está à direita do ponto médio da curva de demanda.

(E) está à esquerda do ponto médio da curva de demanda.

47) Os economistas tratam os custos de forma diferente dos

contadores, pois estes se preocupam com os custos contábeis

e aqueles, com os custos econômicos. Assinale a opção que

apresenta a definição de custo econômico.

(A) é o custo associado às oportunidades que serão deixadas

de lado, caso a empresa não empregue seus recursos da

maneira mais rentável.

(B) é o custo que retrata o desempenho passado da empresa.

(C) é o custo que deveria ser sempre ignorado quando se

tomam decisões econômicas.

(D) é o custo que varia quando o nível de produção varia.

(E) é o aumento do custo ocasionado pela produção de uma

unidade adicional de produto.
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48) Calcule o valor nominal em reais de um título que, desconta-

do comercialmente a 10% ao ano, faltando 2 meses para o

vencimento, produziu o líquido de R$ 284,10 e assinale a

opção correta.

(A) 288, 92

(B) 234, 84

(C) 122,13

(D) 120,10

(E) 115,08

49) A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) constitui um avanço

importante para combater o crônico desequilíbrio da adminis-

tração pública.

Assinale a opção que NÃO apresenta uma das preocupações da

LRF.

(A) Impor limites para despesa com pessoal .

(B) Ser um instrumento de planejamento de médio prazo que

contempla um período de quatro anos.

(C) Fixar limites para endividamento público.

(D) Vedar a inscrição de restos a pagar nos dois últimos

quadrimestres do último ano de mandato. Se isso ocorrer,

o governante deverá assegurar disponibilidade de caixa

para o exercício seguinte.

(E) Impor requisitos para destinação de recursos públicos

para o setor privado.

50) É correto afirmar que, tudo o mais constante, uma alteração

na taxa de câmbio, no sentido da desvalorização da moeda

nacional,

(A) é neutra quanto aos seus efeitos sobre os saldos do

balanço de pagamentos do país.

(B) é sempre maior que a desvalorização nominal da taxa de

câmbio.

(C) é sempre igual à desvalorização nominal da taxa de câm-

bio.

(D) implica desestímulo às exportações do país.

(E) implica desestímulo às importações do país.
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