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1) Segundo Pindyck e Rubinfeld (2010), em relação ao efeito
renda e ao efeito substituição, pode-se afirmar que

(A) o efeito substituição de Hicks se utiliza das curvas de 
indiferença para decompor os efeitos de uma variação nos 
preços.

(B) verifica-se um bem de Giffen, quando o efeito renda de 
um bem inferior é grande o suficiente para dominar o 
efeito substituição.

(C) a equação de Slutsky é utilizada para calcular os 
payoffs e a variabilidade dos efeitos.

(D) a variação do preço, que envolve movimentação ao longo 
de uma curva de indiferença, representa uma mudança no 
poder aquisitivo.

(E) o efeito substituição é a variação no consumo que re
sulta da passagem para uma curva de indiferença mais 
elevada.

2) Segundo Padoveze (2 010) , o fluxo de caixa descontado 
corresponde ao

(A) valor das depreciações contábeis.
(B) valor total das receitas do projeto.
(C) valor total das despesas do projeto.
(D) valor total dos descontos de custo de capital.
(E) mesmo modelo decisório do valor presente líquido.

3) Segundo Krugman & Obstfeld (2005), qual é o modelo em que as 
possibilidades de produção são determinadas entre os setores 
pela alocação de um único recurso (trabalho)?

(A) De Fatores Específicos.
(B) Rícardiano.
(C) De Hecksher-Ohlin.
(D) Padrão de Comércio.
(E) Do Fator Único de Vantagens Absolutas.

4) Segundo Furtado (2 0 07) , qual foi o fator de desequilíbrio 
inicial que resultou no recrudescimento inflacionário da 
economia brasileira a partir de 1949?

(A) A brusca elevação dos preços dos produtos de importação.
(B) A maxidesvalorização cambial da moeda nacional ocorrida 

naquele ano.
(C) A brusca elevação dos preços dos produtos de exportação.
(D) A brusca redução das taxas de juros nacionais.
(E) O elevado déficit fiscal ocorrido no ano anterior.
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5) Segundo Vasconcellos (2011), referem-se ao custo de oportu
nidade os seguintes aspectos, EXCETO:

(A) o capital que a empresa poderia estar ganhando se apli
casse no mercado financeiro um capital parado no caixa.

(B) o valor que a empresa ganharia se alugasse um imóvel (um 
prédio próprio) e utilizasse o valor correspondente a 
esse prédio em outra aplicação.

(C) o valor que os proprietários ou acionistas ganhariam se 
aplicassem em outra atividade.

(D) o menor salário que poderia ser pago aos assalariados 
para mantê-los empregados na empresa, correspondente ao 
salário potencial em outra atividade.

(E) os gastos efetivos contabilizados no balanço da empresa.

6) Segundo Pindyck e Rubinfeld (2010) , em relação ao monopólio, 
pode-se afirmar que

quanto menos elástica for a curva de demanda da empresa, 
maior poder de monopólio ela terá.
o determinante definitivo do poder de monopólio é a 
elasticidade-preço da demanda.
quanto mais elástica for a curva de demanda da empresa, 
maior poder de monopólio ela terá.
o potencial do poder de monopólio independe da elastici
dade da demanda do mercado.
o poder de monopólio real no curto prazo se mantém inal
terado no longo prazo.

acordo com Dornbusch et al. (2009), sob uma política de
minidesvalorizações cambiais, a taxa de câmbio é

(A) depreciada a uma taxa aproximadamente igual ao diferen
cial de inflação entre o país e seus parceiros comer
ciais .

(B) apreciada a uma taxa menor que a inflação interna.
(C) depreciada a uma taxa aproximadamente igual à inflação 

interna.
(D) depreciada a uma taxa expressivamente maior que o dife

rencial de inflação entre o país e seus parceiros comer
ciais .

(E) depreciada a uma taxa expressivamente menor que o dife
rencial de inflação entre o país e seus parceiros comer
ciais .

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

7) De
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8) Segundo Puccini (2011) , o valor presente líquido de um fluxo 
de caixa representa

(A) o valor presente de suas parcelas futuras, descontadas a 
uma determinada taxa de desconto, somado algebricamente 
com a grandeza colocada no ponto zero.

(B) o somatório de todas as parcelas futuras.
(C) o montante acumulado, a partir de "n" prestações iguais 

de uma série uniforme.
(D) o somatório dos montantes individualmente calculados 

para cada prestação.
(E) a alavancagem financeira da empresa com capital de ter

ceiros .

9) De acordo com Dornbusch et al. (2009), além de fatores
cíclicos, as características estruturais do mercado de
trabalho que influenciam a duração do desemprego são:

(A) nível de escolaridade da força de trabalho e nível tec
nológico da economia.

(B) características demográficas da força de trabalho e taxa 
de inflação esperada.

(C) organização do método de trabalho, características demo
gráficas da força de trabalho e capacidade e desejo do 
desempregado de continuar procurando um emprego melhor.

(D) nível de escolaridade da força de trabalho e distribui
ção de renda.

(E) nível de escolaridade da força de trabalho e taxa de
inflação esperada.

10) Segundo Varian (2 006) , em relação à obtenção da curva de 
demanda, assinale a opção correta.

(A) Quando as isoquantas possuem formato em !,L'T, a taxa mar
ginal de substituição é constante, logo, os insumos são 
substitutos perfeitos.

(B) Quando as isoquantas são linhas paralelas, tratam-se de 
bens complementares.

(C) Quando há um acréscimo na renda e tem-se uma redução no 
consumo, trata-se de um bem inferior.

(D) A curva de Engel é um gráfico da demanda de um dos bens 
como função da renda, com preços variáveis.

(E) A curva de renda-consumo mostra cestas de bens demanda
das em um mesmo nível de renda.
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11) Segundo Vasconcellos (2011), baseado no conceito de
utilidade marginal, pode-se afirmar que a mesma

(A) é decrescente, porque o consumidor vai saturando-se de 
um determinado bem, quanto mais o consome.

(B) tende a aumentar, quanto maior for quantidade consumida 
de um bem ou serviço.

(C) ê a variação na quantidade que o consumidor deseja con
sumir sobre a variação na utilidade total.

(D) é crescente, pois o consumidor vai aumentando a satisfa
ção decorrente do consumo de um determinado bem, quanto 
mais o consome.

(E) origina as linhas de preços e suas respectivas proprie
dades .

12) Segundo Mankiw (2009), em relação àdicotomia clássica, pode-
se afirmar que

(A) as variáveis nominais são aquelas medidas em unidades 
físicas.

(B) as variáveis reais são aquelas medidas em unidades mone
tárias .

(C) o PIB real mede, monetariamente, o valor da produção de 
bens e serviços da economia.

(D) a mesma consiste na separação teórica entre variáveis 
nominais e reais.

(E) o PIB nominal mede a quantidade total de bens e serviços 
produzidos na economia, não sendo influenciado pelos 
preços correntes desses bens e serviços.

13) Segundo Vasconcellos (2011) , considerando as diferenças de
estrutura de mercado, pode-se afirmar que no modelo

(A) Monopolista, diferentemente da Concorrência Perfeita, a 
maximização dos lucros não se dá no ponto em que a re
ceita marginal é igual ao custo marginal.

(B) de Concorrência Monopolística, há barreiras de acesso de 
novas empresas ao mercado.

(C) de Concorrência Monopolística, o tipo do produto comer
cializado é diferenciado.

(D) Oligopolista, o acesso de novas empresas ao mercado 
ocorre sem barreiras.

(E) de Concorrência Perfeita, o produto comercializado é he
terogêneo .
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14) Segundo Spiegel (2004), em relação aos Testes de Hipóteses,
pode-se afirmar que

(A) somente no erro do tipo I, ocorre um erro de julgamento.
(B) ocorre um erro do tipo I, quando rejeita-se uma hipótese 

quando ela deveria ser aceita.
(C) ocorre um erro do tipo II, quando rejeita-se uma hipóte

se quando ela deveria ser aceita.
(D) somente no erro do tipo II, ocorre um erro de julgamen

to .
(E) ocorre um erro do tipo I, quando aceita-se uma hipótese 

quando ela deveria ser rej eitada.

15) Segundo Mankiw (2009) , em relação âs curvas de custo, é cor
reto afirmar que

(A) sempre que o custo marginal for menor do que o custo to
tal médio, o custo total médio estará em queda.

(B) sempre que o custo total médio for maior do que o custo
marginal, o custo total médio estará aumentando.

(C) a curva de custo marginal cruza com a curva de custo va
riável médio em seu ponto mínimo.

(D) nas deseconomias de escala, o custo total médio de longo 
prazo cai com o aumento da quantidade produzida.

(E) quando o custo total médio de longo prazo não varia com 
o nível de produção, há retornos decrescentes de escala.

16) Segundo Assaf Neto e Lima (2011), em relação à alavancagem
financeira favorável, pode-se afirmar que

(A) o retorno dos ativos não supera o custo do endividamen
to .

(B) a empresa toma emprestado recurso pagando juros menores 
que o retorno que consegue auferir da aplicação deste 
capital em seus ativos.

(C) com a utilização de recursos de terceiros em sua estru
tura de capital a empresa mantém a rentabilidade de ca
pital próprio.

(D) o retorno do investimento realizado na empresa conta com 
a participação exclusiva de capital próprio.

(E) os acionistas estão tendo um menor retorno sobre seus 
investimentos.
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17) Segundo Mankiw (2009) , avaliando o conceito da curva de
possibilidades de produção, pode-se considerar um resultado 
eficiente quando

(A) a economia produz menos do que poderia.
(B) a economia obtém tudo o que pode dos recursos escassos 

que tem à sua disposição.
(C) a economia encontra-se em um ponto além da fronteira de 

possibilidades de produção.
(D) a economia encontra-se em um ponto abaixo da fronteira 

de possibilidades de produção.
(E) a economia apresenta um alto nível de desemprego.

18) Segundo Puccini (2011), a taxa interna do retorno corres
ponde à taxa de

(A) juros utilizada para descontar as parcelas futuras do 
fluxo de caixa.

(B) desconto que faz seu valor presente líquido ser igual a 
zero.

(C) juros referenciada a unidades de tempo diferentes que, 
aplicadas a um mesmo principal, durante um mesmo prazo, 
produzem um mesmo montante acumulado.

(D) juros em que a unidade referencial de seu tempo, coinci
de com a unidade de tempo dos períodos de capitalização.

(E) inflação.

19) Segundo Spiegel (2004), extraindo-se aleatoriamente duas
cartas de um baralho comum com 52 cartas, qual é a
probabilidade de serem ambas "reis"?

(A) 1/169
(B) 2/52
(C) 2/51
(D) 4/91
(E) 11/36

20) Segundo Padoveze (2 010) , Goodwill é definido como o

(A) conceito de distribuição de valor.
(B) resultado do crescimento do patrimônio líquido.
(C) valor resultante da soma entre o valor dos ativos e os

passivos avaliados isoladamente.
(D) valor intangível adicional da empresa.
(E) valor de mercado do produto final entregue aos clientes.
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21) De acordo Krugman & Obstfeld (2005), como se denomina a 
venda à vista de uma determinada moeda combinada com uma 
recompra futura dessa mesma moeda?

(A) Hedge cambial.
(B) Swap cambial.
(C) Paridade cambial de juros.
(D) Arbitragem.
(E) Efeito deslocamento.

22) Analise a tabela a seguir.

JOGADOR B
confessa nega

JOGADOR A confessa - 3 f -3 0, ~6
nega -6, D -1, -1

Considere que dois prisioneiros, comparsas em um crime, eram 
interrogados em locais separados. Sabe-se que cada 
prisioneiro tinha a escolha de confessar o crime e envolver 
o outro ou negar sua participação. Se apenas um prisioneiro 
confessasse, ele seria libertado e condenariam o outro a 
seis meses. Se ambos negassem, passariam um mês na prisão e 
se ambos confessassem seriam ambos presos por 3 meses, 
conforme apresentado na tabela acima. Segundo Varian (2006), 
sabendo que não hã meio de os dois prisioneiros coordenarem 
suas ações, e considerando o dilema dos mesmos, é correto 
afirmar que a

(A) estratégia (nega, nega) é ineficiente no sentido de 
Pareto.

(B) estratégia (confessa, confessa) não é uma estratégia ca
paz de melhorar a situação de ambos jogadores.

(C) estratégia (nega, nega) é o Equilíbrio de Nash.
(D) confissão de ambos os jogadores é um equilíbrio de es

tratégia dominante.
(E) melhor opção para os dois prisioneiros é a de negar.
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23) Analise os dados a seguir.

Função poupança..................................S = -10 + 0,2Y
Investimento autônomo..........................  1=3 0
Exportações..................................... X = 8
Importações , . ...........  M = 2

De acordo com Gremaud et al. (2011), qual é o valor do nível
de Renda ,!Y ,! que mantém a economia na condição de equilí
brio, tomando por base os dados acima?

(A) 150
(B) 200
(C) 210
(D) 220
(E) 250

24) Segundo Vasconcellos (2011), em relação aos sistemas 
econômicos, pode-se afirmar que

(A) as economias de mercado tendem a apresentar maior efi
ciência alocativa em virtude da maior interferência do 
governo nas decisões de produção e , portanto, na aloca
ção de recursos.

(B) o sistema de planejamento central tem se mostrado vito
rioso em grande parte dos países, tanto em melhorar a 
distribuição da renda como em realizar um atendimento 
básico da população.

(C) as economias atuais, guiadas por governos comunistas, 
como China e Rússia vem restringindo cada vez mais o es
paço para a atuação da iniciativa privada.

(D) os problemas econômicos fundamentais (o que, quanto, 
como e para quem produzir) são resolvidos por um órgão 
central de planejamento ou pelo mercado.

(E) a propriedade dos recursos (chamados de meios de produ
ção) , no sistema de uma economia centralizada, é essen
cialmente da iniciativa privada.
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25) Segundo Pucciní (2011) , a Tabela Price tem grande aceitação 
no mercado e é utilizada principalmente para

(A) calcular a taxa efetiva decorrente da taxa nominal.
(B) comparar as taxas proporcionais com as taxas equivalen

tes nos regimes de juros simples e compostos.
(C) calcular o valor das prestações de financiamentos imobi

liários .
(D) apurar a taxa nominal dos períodos.
(E) apurar a taxa mensal de arrendamento.

26) De acordo com Securato (2007), a importância da intervenção 
governamental pode ser justificada pela existência dos se
guintes bens :

(A) públicos, comuns e geradores de bem estar.
(B) meritórios, sociais e geradores de bem estar.
(C) públicos, meritórios e geradores de externaiidades.
(D) públicos, coletivos e geradores de bem estar.
(E) públicos, sociais e geradores de bem estar.

27) Segundo Mankiw (2009), supondo que o tempo fique muito quen
te num determinado verão, é correto afirmar que

(A) a curva de oferta de sorvete se deslocará para a esquer
da .

(B) a curva de oferta de sorvete se deslocará para a direi
ta .

(C) o preço de equilíbrio no mercado de sorvete permanecerá 
inalterado.

(D) haverá um deslocamento da curva de demanda de sorvete 
para a direita.

(E) haverá uma retração da quantidade ofertada no mercado de 
sorvete.

28) De acordo com Lopes & Rosseti (2009), no modelo keynesiano 
tipo Hicks-Hansen, dada a existência de uma oferta flexível 
de fatores de produção, um aumento da oferta monetária sem 
alteração nas expectativas empresariais provoca:

(A) elevação da taxa de juros e redução do nível de renda.
(B) inflação e redução dos salários reais.
(C) elevação da taxa de juros e redução do nível de pou

pança .
(D) redução da taxa de juros e elevação do emprego e da 

renda.
(E) redução da taxa de juros e redução dos investimentos.

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/13
Profissão : ECONOMIA

9/18



29) Segundo Pindyck e Rubinfeld (2010), em relação à solução de
canto, pode-se afirmar que a mesma se verifica quando

(A) a taxa marginal de substituição de um consumidor se 
iguala à razão entre os preços em algum nível de con
sumo .

(B) o consumidor maximiza sua satisfação adquirindo uma 
cesta com quantidades iguais dos dois bens.

(C) a taxa marginal de substituição de um bem por outro, em 
uma dada cesta, não é igual a inclinação da linha do or
çamento .

(D) o benefício proporcionado pelo consumo de uma unidade a 
mais de determinada mercadoria é igual ao custo margi
nal .

(E) a linha de orçamento tangencia a curva de indiferença, 
considerando o consumo de quantidades iguais entre os 
dois bens.

30) Segundo Spiegel (2004), em relação à regressão, pode-se
afirmar que

(A) o método utilizado para calculá-la considera sempre as 
distâncias perpendiculares dos pontos observados à cur
va .

(B) trata-se de uma medida de dispersão em torno da curva.
(C) é dada pela diferença entre a variação explicada e a 

variação não explicada sobre a variação total.
(D) um dos principais objetivos do ajustamento é estimar uma 

variável dependente em função de uma variável indepen
dente .

(E) cada elemento tem a mesma probabilidade de figurar na 
amostra.
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31) De acordo com Lopes & Rosseti (2009), Friedman mostrou que, 
no longo prazo, a curva de Phillips tende

(A) somente para a vertical, em decorrência de reajustamen-
tos que se observam nos componentes inerciais.

(B) tanto para a vertical quanto para a horizontal, em de
corrência de reajustamentos que se observam nos compo
nentes inerciais da inflação.

(C) somente para a horizontal, em decorrência de reajusta- 
mentos que se observam nas expectativas.

(D) somente para vertical, em decorrência de reajustamentos 
que se observam nas expectativas.

(E) somente para a horizontal, em decorrência de
reajustamentos que se observam nos componentes inerciais 
da inflação.

32) De acordo com Securato (2007), quais são os dois tipos de 
tributos cobrados pelo governo?

(A) Tributos diretos e indiretos.
(B) Tributos fiscais e parafiscais.
(C) Impostos e contribuições.
(D) Impostos e Taxas.
(E) Tributos nacionais e internacionais.

33) De acordo com Lopes & Rosseti (2009), quais foram os
fundamentos da estabilização do Plano Real, pós-emissão da
nova moeda?

(A) Pronta substituição do meio circulante, recuperação do 
controle exógeno da oferta monetária, lastreamento do 
processo emissor, restrições à liquidez, sustentação do 
câmbio e abertura da economia.

(B) Pronta substituição do meio circulante, def1acionamento 
de dívidas, restrições à liquidez, ajuste fiscal e a
conversão dos salários a média real dos últimos doze
meses.

(C) Pronta substituição do meio circulante, def1acionamento 
de dívidas, restrições à liquidez, ajuste fiscal e o
congelamento de preços.

(D) Recuperação do controle exógeno da oferta monetária, 
sustentação do câmbio, ajuste fiscal e o deflacionamento 
de dívidas.

(E) Recuperação do controle exógeno da oferta monetária, de- 
flacionamento de dívidas e congelamento de preços.
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34) Segundo Castro & Souza (2004), quais foram os fatores que
levaram a um drástico aumento no hiato de recursos
apresentado pela economia brasileira entre 1974 e 1978?

(A) A deterioração dos termos de troca decorrente do pri
meiro choque do petróleo e a conjugação dos efeitos 
defasados do auge do ciclo expansivo anterior sobre as 
importações, com a contração dos mercados externos para 
as exportações brasileiras.

(B) A contração dos mercados internacionais para as expor
tações brasileiras e os grandes investimentos oriundos 
do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND).

(C) A deterioração dos termos de troca decorrentes do pri
meiro choque do petróleo e os grandes investimentos que 
marcaram o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND).

(D) A elevação das Taxas de Juros pelo Banco Central norte 
americano e a conjugação dos efeitos defasados do auge 
do ciclo expansivo anterior sobre as importações, com 
a contração dos mercados externos para as exportações 
brasileiras.

(E) A elevação das Taxas de Juros do FED norte americano e a 
deterioração dos termos de troca decorrentes do primeiro 
choque do petróleo.

35) De acordo com Gremaud et al. (2011), caso os empresários
mantivessem seus investimentos constantes, a decisão da co
letividade em poupar uma parcela maior da renda, gerando, 
por conseguinte, uma redução no nível de renda seria deno
minada de

(A) Paradoxo de Laffer.
(B) Paradoxo da parcimônia.
(C) Paradoxo de Fischer.
(D) Armadilha fiscal.
(E) Armadilha da Poupança Coletiva.
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36) Considere uma ação que apresenta um risco sistemático igual 
a 1,5 do mercado como um todo (beta=l,5). Sabe-se que a 
taxa livre de risco da economia é de 7,5 %, e a expectativa 
dos investidores é de que o prêmio pelo risco de mercado 
(Rm-Rf) atinja 9,0%. Segundo Assaf Neto e Lima (2011), qual 
é a taxa mínima de atratividade para o investimento nessa 
ação, ou seja, a taxa requerida (Rj) pelos investidores?

(A) 16,5%
(B) 21,0%
(C) 23,5%
(D) 24,75%
(E) 27%

37) Segundo Krugman & Obstfeld (2005) , a Teoria da Paridade do
Poder de Compra postula que

(A) os níveis de preços de dois países são sempre semelhan
tes .

(B) os termos de troca entre dois países são sempre equiva
lentes .

'(C) a taxa de câmbio entre as moedas de dois países é igual 
à razão entre os níveis de preços dos países.

(D) uma queda na taxa de juros doméstica leva necessaria
mente a uma depreciação cambial.

(E) a taxa de juros real é igual à taxa de juros nominal 
descontada a inflação.

38) De acordo com Giambiagi et al. (2011), em relação à
distribuição de renda na economia brasileira na primeira 
década do século XXI, é INCORRETO afirmar que

(A) houve uma redução da desigualdade com o aumento do IDH
de 0,65 em 2000 para 0,69 em 2010.

(B) houve um aumento do índice de Gini das pessoas ocupadas 
de 0,52 em 2001 para 0,57 em 2009.

(C) 29 milhões de brasileiros ingressaram na Classe "C" en
tre 2003 e 2009.

(D) a distância entre os mais ricos e os mais pobres redu
ziu-se fortemente na década.

(E) a renda per capita dos 10% mais ricos da população au
mentou 1,5% ao ano, enquanto que a renda dos màis pobres 
cresceu à taxa de 6,8%.
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39) De acordo com Giambiagí et al. (2011), em 1953, com o
propósito de atacar, simultaneamente, os problemas cambial e 
fiscal, quais foram as principais mudanças introduzidas no 
sistema cambial pelo governo brasileiro?

(A) O restabelecimento do monopólio cambial pelo Banco do 
Brasil; a extinção do controle quantitativo das impor
tações e a instituição de leilões de câmbio; e, no to
cante às exportações, a substituição das taxas mistas 
por um sistema de bonificações incidentes sobre a taxa 
oficial.

(B) 0 restabelecimento do monopólio cambial pelo Ministério 
das Relações Exteriores e a redução tarifária das impor
tações e exportações.

(C) O restabelecimento do monopólio cambial pelo Banco Cen
tral e o aumento tarifário das importações e exporta
ções .

(D) O restabelecimento da liberalização cambial pela SUMOC; 
a extinção dò controle quantitativo das importações e a 
instituição de leilões de câmbio; e , no tocante às ex
portações, a substituição das taxas mistas por um sis
tema de bonificações incidentes sobre a taxa oficial.

(E) 0 restabelecimento da liberalização cambial pelo Banco 
do Brasil; a implantação do controle quantitativo das 
importações e a instituição de leilões de câmbio; e, no 
tocante às exportações, a substituição das taxas mistas 
por um sistema de bonificações incidentes sobre a taxa 
oficial.

40) Segundo Dornbusch et al. (2009), qual é a diferença entre o
desemprego cíclico e o friccional?

(A) O desemprego cíclico ocorre quando a economia está no 
pleno emprego, enquanto o desemprego friccional ocorre 
quando a economia não está no pleno emprego.

(B) O desemprego cíclico será sempre menor que o desemprego 
friccional.

(C) O desemprego cíclico é resultado da estrutura do mercado 
de trabalho, enquanto o desemprego friccional é igual à 
taxa de desemprego natural.

(D) O desemprego friccional é observado somente em economias 
subdesenvolvidas, ao passo que o desemprego cíclico não 
se verifica em economias desenvolvidas.

(E) O desemprego friccional ocorre quando a economia está no 
pleno emprego, enquanto o desemprego cíclico ocorre 
quando o produto está abaixo do pleno emprego.
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41) Segundo Pindyck e Rubinfeld (2010), considerando que a pro
dução de qualquer produto é obtida por meio da soma dos cus
tos da empresa referentes ao trabalho (wL)e ao capital(rK), 
pode-se afirmar que

(A) quando aumenta o gasto com todos os insumos, a inclina
ção da linha de isocusto também sofrerá modificação.

(B) se o preço do trabalho aumenta, a linha da isocusto se 
torna mais inclinada.

(C) a linha de isocusto indica que se uma empresa eliminasse 
uma unidade de trabalho, para adquirir w/r unidades de 
capital a um custo de r reais (R$) por unidade, seu 
custo total de produção também aumentaria.

(D) se o preço do capital viesse a aumentar, a inclinação da 
isocusto - (w/r) teria tornado a linha da isocusto menos 
inclinada.

(E) a taxa marginal de substituição técnica de capital por 
trabalho (TMST) corresponde à razão entre as isocustos.

42) De acordo com Lopes & Rosseti (2009), quais são as bases em
que se apoiam os teóricos do estruturalismo inflacionário?

(A) Inelasticidade da oferta de produtos agrícolas, desequi
líbrio crônico no comércio exterior, distribuição desi
gual da renda e rigidez dos orçamentos públicos.

(B) Choques de oferta, aumento do nível de salários, aumento 
dos lucros e redução da produção agrícola.

(C) Inelasticidade da oferta de produtos agrícolas, distri
buição desigual da renda, inércia inflacionária e cho
ques de oferta.

(D) Inelasticidade da oferta de produtos agrícolas, dese
quilíbrio crônico no comércio exterior, choques de ofer
ta e expansão monetária.

(E) Política fiscal e monetária expansionistas, estrutura 
oligopolista da indústria, mercado de capitais desenvol
vido e choques de oferta.
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43) De acordo com Krugman & Obstfeld (2005), admitindo-se que VT 
é o valor adicionado na presença de políticas comerciais e 
VM é o valor adicionado num determinado setor a preços 
mundiais, como pode ser expressa a Taxa Efetiva de Proteção 
vigente no setor em tela?

(A) (VT - VM) / VM
(B) (VM-VT) / VT
(C) (VT+VM) /VT
(D) (VT+VM)/VM
(E) (VT+VM)/ 1 - VM

44) Segundo Furtado (2007), qual foi o principal fator dinâmico 
da economia brasileira nos anos que se seguem à crise de 
1929?

(A) A economia cafeeira.
(B) 0 mercado europeu.
(C) A substituição das importações de bens de consumo durá

veis .
(D) 0 mercado financeiro internacional.
(E) O mercado interno.

45) Segundo Lopes & Rosseti (2 009) , o modelo de Baumol modificou 
a versão keynesiana da demanda de moeda para transações, ao 
afirmar que

(A) a demanda por moeda para especulação é função da taxa de 
juros.

(B) a demanda por moeda para fins transacionais é função 
somente da renda.

(C) parcela da demanda de ativos monetários para fins tran
sacionais pode ser também influenciável por mudanças nas 
taxas de juros.

(D) a demanda por moeda transacional acarreta variações na 
taxa de juros.

(E) o consumo de moeda está associado a oferta monetária, 
que, por sua vez, está condicionada ao nível de produção 
a ao saldo das transações correntes.
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46) Segundo Castro & Souza (2004), o II Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND), lançado em 1974, objetivava

(A) superar a atrofia da indústria de bens de consumo durá
veis .

(B) superar a atrofia dos setores produtores de insumos bá
sicos e de bens de capital.

(C) inserir o grande capital privado no centro do palco da
industrialização brasileira.

(D) superar a atrofia do setor agrícola nacional.
(E) superar a atrofia da indústria de bens de consumo ime

diatos .

47) Analise a tabela a seguir.

Dados
estatísticos

Ativo A Ativo B Ati vo C Ativo D Ativo E

Valor esperado - 18% 12% 8% 20% 21%
Desvio-padrão 7 % 10% 4% 8% 4%
Coeficiente de 
variação

0,49 CO 0,5 0, 45 0,27

Segundo Assaf Neto e Lima (2 011) , as decisões financeiras 
são tomadas com base nos retornos e nos riscos esperados que 
influam diretamente sobre o valor do ativo avaliado. A com
paração entre as distribuições de probabilidades possibilita 
ao tomador da decisão analisar os diferentes graus de risco. 
Dentre os ativos identificados na tabela acima, qual é o 
mais arriscado?

(A) Ativo A.
(B) Ativo B.
(C) Ativo C.
(D) Ativo D.
(E) Ativo E.

48) Segundo Padoveze (2010), o Saldo Final de Caixa pode ser 
determinado

(A) pela projeção das receitas financeiras.
(B) pela análise financeira das projeções.
(C) pelos dividendos ou lucros a pagar.
(D) pelas reservas e lucros retidos.
(E) pelo fluxo de caixa ou pelo valor residual no balanço 

patrimonial.
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49) Segundo Sachs e Larrain (2006), de acordo com modelo IS-LM, 
no curto prazo, uma política monetária expansionista em uma 
pequena economia aberta com perfeita mobilidade de capital e 
taxa flexível de câmbio acarreta em

(A) redução da produção.
(B) aumento das reservas internacionais.
(C) redução das reservas internacionais.
(D) apreciação da moeda nacional.
(E) aumento da produção.

50) De acordo com Sachs & Larrain (2006), no modelo Keynesiano 
básico, quando a economia sofre o impacto de uma revolução 
tecnológica, qual dos efeitos abaixo se verifica sobre a 
Curva de Oferta Agregada?

(A) Deslocamento somente para a direita.
(B) Deslocamento, somente para cima e para a esquerda.
(C) Permanece inalterada.
(D) Deslocamento para baixo e para a direita.
(E) Deslocamento somente para baixo.

Prova
Profissão

Amarela
ECONOMIA

18/18

Concurso : CP-QC/13

ECONOMIA - PROVA AMARELAECONOMIA - PROVA AMARELA


