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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

»ECONOMIA« 

21. No governo Castelo Branco, elaborou-se o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG). 

Segundo o diagnóstico dos formuladores do PAEG, o principal obstáculo ao desenvolvimento 

econômico encontrava-se no processo inflacionário. Quanto ao PAEG, podemos afirmar que: 

I. o processo inflacionário, desencadeado nos anos precedentes, teve origem em três variáveis: os 

déficits públicos, a expansão de crédito às empresas e as majorações institucionais de salários 

em proporção superior a do aumento de produtividade.  

II. as variáveis deveriam agir, obrigatoriamente, de modo autônomo, entretanto, havia uma delas 

que se destacava, de acordo com a visão oficial, como fonte inflacionária: os salários.  

III. algumas das diretrizes do PAEG para fazer frente aos problemas diagnosticados eram: a 

adaptação da política de salários ao compasso da política monetária  e o controle realista da 

política de crédito às empresas.  

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Todos os itens estão errados. 

22. Alguns teóricos argumentam uma insuficiência do modelo substitutivo de importações ao se 

relacionar com a economia internacional. Poder-se-ia considerar que, localmente, algumas variáveis 

atavam a economia brasileira ao centro do sistema. Das alternativas apresentadas, qual NÃO 

corresponde ao exposto?   

a) Imitação dos padrões de consumo.  

b) Independência tecnológica.  

c) Introdução de empresas multinacionais. 

d) Necessidade de moeda conversível para fazer frente às importações de equipamentos, 

combustíveis e matérias-primas. 

e) Perda de dinamismo do próprio modelo de substituição de importações. 
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23. No período 1974-1980, o da “marcha-forçada”, a economia brasileira apresentou elevadas taxas de 

crescimento, embora em patamares menores do que o período do “milagre”. O carro-chefe da 

expansão foi o setor público, por meio de grandes projetos nos setores de energia, infra-estrutura e 

insumos industriais básicos. A coordenação desses investimentos foi feita no bojo do II Plano 

Nacional de Desenvolvimento. O pacote de investimentos, previsto pelo Plano, NÃO abrangia o 

seguinte setor:  

a) Expansão da importação de petróleo. 

b) Expansão da geração de energia elétrica, tanto pela construção de hidrelétricas (Itaipu), quanto 

pela construção de usinas nucleares (Angra). 

c) Expansão da produção de insumos industriais, como aço, petroquímicos, metais não-ferrosos. 

d) Expansão de infra-estrutura, como a Ferrovia do Aço e projetos rodoviários. 

e) Expansão do setor de mecânica pesada, para ampliar a produção de máquinas e equipamentos. 

24. As políticas encetadas pelo governo Castelo Branco, segundo opinião geral, possibilitaram a 

reestruturação da economia brasileira, tanto do ponto de vista institucional, quanto do perfil 

daoferta e da demanda. Elas viabilizaram o crescimento no período do chamado “milagre 

econômico”, verificado entre 1968 e 1973. Neste período, alem de captar recursos no exterior, o 

governo criou mecanismos internos para financiar os gastos governamentais, tanto dos Estados, 

quanto da União. Isso foi feito com o lançamento de qual(is) título(s) público(s)?  

I. Letras do Tesouro Nacional.  

II. Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. 

III. Obrigação do Tesouro Nacional. 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Apenas os itens I e III estão corretos. 

25. Quanto a algumas das principais medidas do “Plano Cruzado”, consideramos INCORRETO:  

a) Introdução de nova moeda, o cruzado: CZ$ 1,00 = Cr$ 1.000,00. 

b) Substituição das ORTNs (Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional) pelas OTNs (Obrigação do 

Tesouro Nacional).  

c) Ajuste fiscal baseado na reforma fiscal de dezembro de 1985 (ajuste do IR sobre ganhos de 

capital das operações financeiras). 

d) Conversão dos salários pela média dos últimos seis meses, com abono de 7% (14% para o salário 

mínimo), com posterior congelamento. 

e) Instituição do gatilho salarial, que seria acionado toda vez que a inflação atingisse 20%. 
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26. Em 14 de Janeiro de 1989, institui-se um instrumento de reforma monetária conhecido pelonome 

de “Plano Verão”. Podemos considerar alguns traços do plano verão, EXCETO:   

a) Reforma monetária, substituindo o “cruzado” pelo “cruzado novo” (NCz$).  

b) Elevação dos juros reais e cortes nas despesas públicas (ortodoxo). 

c) Aluguéis residenciais congelados em valores fixos.  

d) Futura livre negociação para reajustes de salários.  

e) Extinção da OTN – Obrigação do Tesouro Nacional (indexados para contratos pós-fixados).  

27. As bases para a transformação da economia brasileira, no sentido de sua internacionalização, foram 

criadas na primeira metade da década de 1990.  A respeito do Plano Collor, analise os itens a seguir 

e assinale a alternativa CORRETA.  

I. Combinava confisco dos depósitos à vista e aplicações com prefixação da correção dos preços e 

salários, câmbio flutuante, tributação ampliada sobre as aplicações financeiras e a chamada 

“reforma administrativa”.  

II. A contração da base monetária, a mudança da moeda, o bloqueio de ativos financeiros da classe 

média, a reforma administrativa, o início do processo de privatização etc. coincidiam com a 

terapia do “Consenso de Washington”.  

III. Por conta da adoção do Plano Collor, verificou-se uma drástica redução da dívida interna, o 

corte nos gastos públicos e o aumento da receita fiscal. 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Todos os itens estão errados. 

28. A Economia brasileira, durante os dois mandatos do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002), consolidou o modelo de abertura econômica sobre os auspícios do plano real. A respeito do 

Plano Real, é INCORRETO afirmar:  

a) O Plano Real distinguiu-se dos planos econômicos que o precederam, pois a implementação da 

nova moeda incluiu o congelamento dos preços.  

b) A nova moeda, o Real, foi introduzida em 30 de junho de 1994, por intermédio de medida 

provisória.  

c) O Plano Real já contava com as experiências de estabilização do México e do Plano Cavallo, na 

Argentina, ambas apoiadas nas diretrizes do Fundo Monetário Internacional, cuja base era a 

“âncora cambial”.  

d) A unidade monetária passou a ser denominada “Real”, cujo valor de cada unidade equivalia a 

2.750 cruzeiros reais.  

e)  O “populismo cambial”começou com uma artificial cotação de US$ 1,00 x R$ 0,84, o que 

constituiua sobrevalorização do real em relação ao dólar.  

 

 

 



IFPB»  Concurso Público | Professor Efetivo de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico  »  Edital Nº 136/2011 

14«Conhecimentos Específicos  «  Economia  «  Código 05 

29. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa CORRETA.  

I. Economia é a ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem empregar 

recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribui-los entre as 

várias pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas.  

II. Em qualquer sociedade, os recursos produtivos ou fatores de produção são limitados e as 

necessidades humanas são ilimitadas e sempre se renovam. Neste caso, tem-se, então, um 

problema de escassez.  

III. Mesmo os países mais ricos, independentemente do seu tipo de organização econômica ou 

regime político, não são auto-suficientes em relação aos fatores de produção, para poderem 

atender a todas as necessidades da sociedade.  

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Todos os itens estão errados. 

30. A intrínseca relação entre os recursos escassos e as necessidades infinitas acaba originando 

problemas econômicos fundamentais. A respeito dos problemas fundamentais, observe os itens a 

seguir e assinale a alternativa CORRETA.  

I. O que e quanto produzir- dada a escassez de recursos de produção, a sociedade terá de 

escolher, dentro de um leque de possibilidades de produção, quais produtos serão produzidos e 

as respectivas quantidades a serem fabricadas. 

II. Como produzir – esse fator está relacionado à questão tecnológica (sua decisão acontece no 

âmbito das empresas), pois, dentre as diferentes opções, tem que se decidir que métodos ou 

recursos de produção deverão ser empregados para obtenção de um determinado bem ou 

serviço.  

III. Para quem produzir – a sociedade deverá decidir como seus membros participarão da 

distribuição dos resultados de sua produção. Trata-se de uma questão distributiva que 

condicionará o acesso de apenas um componente da sociedade a determinado nível de bem 

estar.  

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Todos os itens estão errados. 
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31. Os sistemas econômicos são a forma política, social e econômica de organização de uma sociedade. 

Leia os itens a seguir e assinale a alternativa CORRETA a respeito dos elementos básicos e da 

classificação de um sistema econômico.  

I. Os elementos básicos de um sistema econômico são: estoques de recursos produtivos ou 

fatores de produção, complexo de unidades de produção, curva de transformação e conjunto de 

instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais.  

II. O sistema capitalista ou economia de mercado é regido pelas forças de mercado, 

predominando, exclusivamente, a propriedade pública dos fatores de produção, chamados, 

nessas economias, de meios de produção.  

III. Na economia planificada, as questões econômicas fundamentais são resolvidas por um órgão 

central de planejamento, predominando a propriedade pública dos fatores de produção, 

chamados, nessas economias, de meios de produção, englobando apenas os bens de consumo.  

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Todos os itens estão errados. 

32. Para analisar um mercado específico, a microeconomia se vale da hipótese de que tudo o mais 

permanece constante. Isso é o mesmo que  

a) abordagem marginalista. 

b) papel dos preços absolutos. 

c) efeito do preço sobre a procura. 

d) coeterisparibus. 

e) papel dos preços relativos. 

33. A teoria que considera que a utilidade é decorrente do consumo combinado, e não individual dos 

bens, é a teoria  

a) cardinal. 

b) ordinal. 

c) elementar de demanda. 

d) elementar da produção. 

e) monetária . 
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34. Faça a correlação entre os tipos de mercado e o seu significado:  

I. Concorrência perfeita (  ) é um mercado em que existe apenas uma empresa 

oferecendo um bem, para o qual não existem substitutos 

satisfatórios. 

II. Monopólio puro (  ) é um mercado em que existe um número de empresas 

pequeno o suficiente para que as ações de uma afetem as 

outras. Essas empresas produzem bens diferenciados, 

mas substituíveis entre si. 

III. Oligopólio  (  ) é um mercado em que há um número razoável de 

empresas produzindo um mesmo bem, que aos olhos do 

consumidor, são diferenciados. 

IV. Concorrência 

monopolística 

( ) é um mercado em que existe um grande número de 

empresas oferecendo o mesmo produto, que é igual aos 

olhos dos consumidores. 

Assinale a sequência CORRETA: 

a) I, II, III e IV. 

b) II, IV, I e III. 

c) III, I, II e IV. 

d) II,III, IV e I. 

e) IV, I, II e III.  

35. Quanto à demanda, oferta e equilíbrio de mercado, podemos considerarINCORRETO: 

a) A demanda ou procura pode ser definida como a quantidade de certo bem ou serviço que os 

consumidores desejam adquirir em determinado período de tempo.  

b) Na chamada lei geral da demanda, há uma relação diretamente proporcional entre a quantidade 

procurada e o preço do bem.  

c) Para a maioria dos produtos, a procura será também afetada pela renda dos consumidores, pelo 

preço dos bens substitutos (ou concorrentes), pelo preço dos bens complementares e pelas 

preferências ou hábitos dos consumidores.  

d) A demanda efetiva é o volume de demanda para a qual existe efetiva capacidade de pagamento. 

Para a economia de mercado, ela é a única que conta, apesar de possuir um volume inferior às 

necessidades do conjunto da população.  

e) A demanda conjunta é quando a procura de um bem está relacionada à demanda de outro, 

existindo, portanto, uma relação de complementaridade entre eles.  
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36. Em relação à oferta, podemos considerarINCORRETO:  

a) Oferta de mercado é definida como a quantidade de bens e serviços produzidos e ofertados no 

mercado, por determinado preço e período de tempo.  

b) A oferta independe de fatores como: seu próprio preço, do preço (custo) dos fatores de 

produção e das metas ou objetivos dos empresários.  

c) Oferta conjunta ou complementar refere-se aos bens que mantêm entre si uma relação de 

complementaridade, de tal forma, que alteração na demanda de um implica alteração da oferta 

de outro.  

d) Equilíbrio de mercado é a situação na qual as forças de demanda e as de oferta interagem a 

ponto de encontrar preço e quantidade satisfatórios às duas partes.  

e) São alguns exemplos de fatores que podem alterar o equilíbrio de mercado: a disponibilidade de 

bens ou serviços substitutos ou complementares; importância do bem ou serviço em relação à 

restrição orçamentária; e o caráter de essencialidade do bem ou serviço.  

37. Dadas as seguintes funções de demanda e oferta de certo produto, analise os itens a seguir eaponte 

a alternativa CORRETA. 

Dy = 500 – 5Py  Oy = 50 + 10Py 

Onde: 

Dy – quantidade demandada do produto y. 

Oy – quantidade ofertada do produto y. 

Py – preço do bem y. 

I. O preço do produto y que equilibra o mercado é R$ 15,00.  

II. A quantidade demandada do produto y para o equilíbrio de mercado é de 425 unidades.  

III. A quantidade ofertada do produto y para o equilíbrio de mercado é de 350 unidades.  

a) Somente o item I está correto. 

b) Somente o item II está correto. 

c) Somente o item III está correto. 

d) Somente os itens I e II estão corretos. 

e) Somente os itens II e III estão corretos. 

38. Quando os produtos são homogêneos e inexistem barreiras para a sua entrada num mercado em 

que nem compradores nem vendedores conseguem influenciar, significativamente, os preços, 

estamos falando de  

a) competição perfeita. 

b) monopólio. 

c) concorrência monopolista. 

d) oligopólio. 

e) equilíbrio econômico.     
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39. Dentro das teorias que explicam o comportamento da estrutura de mercado em oligopólio, são 

vários os modelos que definem o comportamento de determinada situação de mercado. A figura, a 

seguir, representa qual modelo?  

 

a) Modelo de Cournot. 

b) Modelo de Sweezy . 

c) Modelo de Bertrand. 

d) Modelo de Concorrência de Preços. 

e) Modelo de Mark-up. 

40. NÃO se considera objetivo da política macroeconômica:  

a) Alto nível de emprego. 

b) Estabilidade dos preços. 

c) Efeitos de impostos sobre mercados específicos. 

d) Distribuição de renda socialmente justa. 

e) Crescimento econômico. 

41. A política monetária refere-se à atuação do governo sobre a quantidade de moeda e títulos públicos 

existentes na economia. Os instrumentos disponíveis para a política monetária são, EXCETO: 

a) Redescontos (empréstimos do Banco Central aos Bancos Comerciais). 

b) Reservas compulsórias (percentual sobre os depósitos que os bancos comerciais devem colocar 

à disposição do Banco Central). 

c) Open Market (compra e venda de títulos públicos). 

d) Regulamentações sobre crédito e taxa de juros. 

e) Poupança agregada. 
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42. Um caminho para analisar as diferenças de desenvolvimento entre os países é partir dos elementos 

que constituem a chamada “função de produção agregada” do país. O crescimento da produção e 

da renda decorre de variações na quantidade e na qualidade de dois insumos básicos: capital e mão-

de-obra. Nesse sentido, consideramos fontes de crescimento, EXCETO:  

a) Aumento na força de trabalho. 

b) Aumento de estoque de capital. 

c) Melhoria na qualidade de mão-de-obra. 

d) Melhoria tecnológica. 

e) Eficácia organizacional. 

43. O economista norte-americano Walt WhitmannRostow, analisando a evolução histórica dos países 

desenvolvidos, detectou cinco estágios de desenvolvimento. O termo take-off corresponde a qual 

dos estágios apresentados?  

a) Sociedade tradicional. 

b) Pré-requisitos para a arrancada. 

c) Arrancada. 

d) Crescimento auto-sustentável. 

e) Idade de consumo de massa. 

44. Os sistemas de amortização são desenvolvidos, basicamente, para operações de empréstimos e 

financiamentos de longo prazo, envolvendo desembolsos periódicos do principal e encargos 

financeiros. A respeito dos sistemas de amortizações de empréstimos e financiamentos, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

a) No sistema SAC (Sistema de Amortização Constante), os juros assumem valores decrescentes 

nos períodos. 

b) Em conseqüência do comportamento da amortização e dos juros, as prestações periódicas e 

sucessivas do SAC (Sistema de Amortização Constante) são decrescentes em progressão 

aritmética.  

c) No SAF (Sistema de Amortização Francês), as parcelas de amortização assumem valores 

constantesao longo do tempo.  

d) No sistema SAF(Sistema de Amortização Francês), os juros são decrescentes e as prestações 

devem ser iguais, periódicas e sucessivas.  

e) O SAA (Sistema de Amortização Americano) estipula que a devolução do capital emprestado é 

efetuada ao final do período contratado da operação de uma só vez. 
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Um financiamento no valor de R$ 100.000,00 será liquidado em 40 parcelas mensais. A taxa de juros 

contratada para a operação é de 5% ao mês. De acordo com o problema exposto,respondaàs 

questões de 45a 47.  

45. Utilizando o Sistema de Amortização Constante (SAC), o valor da amortização de número cinco é:  

a) R$ 2.300,00. 

b) R$ 2.500,00. 

c) R$ 2.700,00. 

d) R$ 2.900,00. 

e) R$ 3.200,00. 

46. Utilizando o Sistema de Amortização Constante (SAC), o valor dos juros e da prestação referentes ao 

20º pagamento são, respectivamente: 

a) R$ 2.415,00; R$ 4.715,00. 

b) R$ 2.625,00; R$ 5.125,00. 

c) R$ 2.835,00; R$ 5.535,00. 

d) R$ 3.045,00; R$ 5.945,00. 

e) R$ 3.360,00; R$ 6.560,00. 

47. Utilizando o Sistema de Amortização Constante (SAC) o saldo devedor imediatamente após o 

pagamento da 30ª prestação é   

a) R$ 4.000,00. 

b) R$ 13.000,00. 

c) R$ 19.000,00. 

d) R$ 25.000,00. 

e) R$ 31.000,00. 

48. Uma nota promissória, cujo valor nominal é R$ 100.000,00, vence daqui a dois meses. O devedor 

propõe a troca por outra nota promissória, a vencer daqui a quatro meses. O valor nominal da nova 

nota promissória, para que os capitais sejam equivalentes à taxa de juros compostos de 5% a.m, 

será de:    

Dados: 

(1,05)2 = 1,1025   (1,05)4 = 1,2155 

a) R$ 109.750,00. 

b) R$ 110.000,00. 

c) R$ 110.250,00. 

d) R$ 110.500,00. 

e) R$ 110.750,00. 
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49. Uma empresa possui uma dívida junto a um banco com pagamentos previstos de R$ 5.000,00 daqui 

a dois meses, R$ 10.000,00 daqui a três meses e R$ 15.000,00 daqui a quatro meses. Assinale a 

alternativa que conste o valor mais aproximado que a empresa deverá aplicar hoje, a juros 

compostos à taxa de 2% a.m., para fazer frente a essas despesas, sobrando saldo nulo após o último 

pagamento.  

Dados:   

(1,02)2 = 1,0404  (1,02) 3 = 1,0612 (1,02) 4 = 1,0824 

a) R$ 25.602,00. 

b) R$ 26.350,00. 

c) R$ 27.062,00. 

d) R$ 28.087,00. 

e) R$ 29.015,00. 

50. Um financiamento no valor de R$ 10.000,00 é concedido à taxa de juros compostos de 2% a.m. Os 

fluxos de caixa da operação são apresentados na tabela a seguir. Para este financiamento, qual o 

valor da parcela referente ao 2º mês?  

 

Dados: 

(1,02)2 = 1,0404  (1,02) 3 = 1,0612 (1,02) 4 = 1,0824 

a) R$ 2.000,00. 

b) R$ 2.520,00. 

c) R$ 3.100,00. 

d) R$ 3.620,00. 

e) R$ 4.230,00. 

 


