MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS
QUADROS
COMPLEMENTARES
DE
OFICIAIS
INTENDENTES DA MARINHA / CP-QC-IM/2015 )

E PERMITIDO O USO DE CALCULADORA
PADRÃO NÃO CIENTÍFICA

ECONOMIA

1)

Segundo Pindyck e Rubinfeld(2013), relacione as visões de
equidade a seus conceitos e, em seguida, assinale a opção
correta.

I

VISÕES DE EQUIDADE
- Igualitária

II - Rawlsiana

III-Utilitária

IV -Orientada pelo
mercado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2)

CONCEITOS
( ) Maximiza a utilidade da pessoa
de menor posse.
levar a uma substancial
( ) Pode
desigualdade na alocação de bens
e serviços.
( ) Todos os membros da sociedade
recebem iguais quantidades de
mercadorias.
{ ) Maximiza a utilidade total de
todos os membros da sociedade.

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

Com relação
correta.

à

Administração

Financeira, assinale a opção

(A) O Payback descontado(PBD) é o tempo necessário para a
recuperação do investimento inicial,
independentemente
do custo de oportunidade do capital investido.
(B) A Taxa Interna de Retorno(TIR) de um fluxo de caixa é a
taxa de desconto que faz seu Valor Presente Liquido(VPL)
ser maior que zero.
(C) O Valor Presente Liquido(VPL) é igual à Taxa Interna de
Retorno quando as grandezas futuras, ao serem descontadas com uma determinada taxa, produzem um valor para o
fluxo de caixa que é igual ao investimento inicial no
ponto zero.
(D) No caso de investimentos, a grandeza colocada no ponto
zero do demonstrativo do fluxo de caixa (DFC)
corres
ponde ao valor desembolsado para a realização do inves
timento e tem sinal negativo, uma vez que representa uma
entrada de caixa.
(E) O Valor Presente Liquido(VPL) de um fluxo de caixa é
igual ao valor presente de suas parcelas
futuras, des
contadas com uma determinada taxa de desconto,
somado
algebricamente à grandeza colocada no ponto zero.
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3}

Existem algumas suposições básicas que devem ser feitas para
que se possa aplicar a análise de variância. Uma dessas
suposições afirma que as
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4)

amostras devem ser aleatórias e dependentes.
populações devem ter variâncias iguais.
amostras devem ser extraídas de populações anormais.
populações devem ter médias iguais.
populações devem ter médias diferentes.

De acordo com Abreu(2014), em relação ao período de 1968 a
1973,
conhecido como milagre econômico brasileiro, assinale
a opção correta.
(A) O objetivo básico definido pelo governo Costa e Silva,
nas Diretrizes do Governo de 1967 e no Plano Estratégico
de Desenvolvimento, era o desenvolvimento econômico e
social, e os objetivos fundamentais da política econô
mica eram a aceleração do desenvolvimento e a contenção
da inflação.
(B) O objetivo estabelecido para a área de comércio exterior
foi a liberalização comercial brasileira
de forma
unilateral, sendo marcada pela eliminação de redundân
cias : a tarifa média nominal(não ponderada) foi reduzida
para 32,1% e a redução das barreiras não tarifárias, com
a eliminação de proibições de importações.
(C) O período de 1967 a 1973 caracterizou-se como o de mais
intensidade na criação de novas empresas públicas. Com
isso, o Estado passou a ter sob seu controle a produção
de aço, a produção e a exportação de minério de ferro e
o refino de petróleo.
(D) A partir de 1967, a equipe econômica composta por Antonio Delfim Netto, Ministro da Fazenda, e Helio Beltrão
ministro do Planejamento, manteve a política monetária e
creditícia anterior, ocorrendo significativa retração da
oferta de moeda e do crédito naquele ano.
(E) Até 1967, o mercado acionário brasileiro era limitado
para
prover financiamento de longo prazo para as
empresas. O Decreto-Lei n°157 criou o Banco Nacional de
Habitação(BNH) e os Bancos de Investimento(Bis).
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5)

Segundo
Giambiagi{2011),
a partir da estabilização da
economia, em 1994, houve no Brasil uma melhora importante em
diversos indicadores sociais e de equidade. Esses resultados
se
intensificaram ao longo da década de 2000. Com relação
aos
principais indicadoresdessa melhora,
é INCORRETO
afirmar que:
(A) o Programa Bolsa Família (PBF)
foi criado em 2004 e
concebido como um programa voltado para as famílias de
menor renda. O PBF unificou cinco programas federais de
transferência de renda (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação,
Auxílio Gás, Cartão Alimentação e Erradicação do Traba
lho Infantil).
(B) o índice de Gini das pessoas ocupadas caiu de 0,57 em
2001 para 0,52
em 2009. Dentre
algumas
causas
desse fenômeno,
pode-se
citar a elevação do salário
mínimo,
o incremento da taxa de escolaridade e a queda
do trabalho infantil.
(C ) milhares de brasileiros ingressaram na Classe C, tendo
esta se tornado o maior grupo social, representando mais
de 50% da população total. Para isso, contribuiu o
aumento da massa salarial e a democratização do acesso
ao crédito, associado, no caso das classes mais baixas,
as políticas públicas como a do Crédito Consignado. A
ampliação do crédito popularizou o acesso aos bens,
sendo essa também uma forma de aferir a redução da
desigualdade.
(D) o índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) que reúne
indicadores
de renda,
educação
e
saúde,
evoluiu
positivamente. Considerando a metodologia iniciada em
2010, o Brasil passou de 0,65 em 2000 para 0,69 em 2010.
(E) ao longo da década de 2000, as melhoras verificadas na
equidade e nos indicadores sociais não representaram
avanço civilizatório para o país.
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6)

Quanto ao Plano Plurianual(PPA), é correto afirmar que:
(A) definirá metas e prioridades da administração para o
exercício subsequente, incluindo despesas de capital.
(B) deverá ser apresentado ao Executivo até a data de
apresentação da Lei Orçamentária Anual(LOA), no primeiro
ano de mandato.
(C) deverá conter a previsão para o período de 4 anos,
das
despesas de capital,
dos gastos decorrentes dessas
despesas de capital e dos novos programas de duração
continuada.
(D) deverá dispor sobre a alocação de recursos previstos na
composição de programas, projetos e atividades obser
vando as prioridades estabelecidas pelo Executivo.
(E) é um instrumento de execução de planos e programas, de
realização de obras e serviços visando ao desenvolvi
mento da comunidade devendo refletir o programa de go
verno, a exemplo do Programa de Aceleração do Cresci
mento (PAC) .

7)

Em resposta às crises bancárias internacionais de 1974, os
presidentes dos bancos centrais de onze países formaram um
grupo
cuja
responsabilidade
era
atingir uma melhor
coordenação
da
vigilância
exercida pelas autoridades
nacionais sobre o sistema bancário internacional. Como esse
grupo foi denominado?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Acordo de Bretton Woods.
Fundo Monetário Internacional (FMI).
Banco Mundial.
União Econômica e Monetária (UEM).
Comitê de Basiléia.
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8)

Segundo Arvate e Biderman(2004),
a Lei complementar n°
101/2000,
conhecida
como
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal(LRF), apresenta dois aspectos centrais: o primeiro
diz respeito à ênfase que é dada à questão do planejamento,
residindo, aqui, um dos aspectos mais importantes da LRF;
o segundo, de igual importância, diz respeito à questão do
controle.
Quanto às inovações legais trazidas pela LRF,
assinale a
opção INCORRETA.
(A) Obrigação de incentivar a participação popular, como
forma de dar transparência à gestão fiscal.
(B) Vedação de aplicação, em despesas correntes, de receita
de capital proveniente da alienação de bens do patrimô
nio público.
<C ) Proibição de o titular de poder ou órgão,
nos últimos
oito meses de seu mandato, contrair obrigação de despesa
que não possa ser cumprida integralmente dentro desse
período, a não ser que existam as necessárias disponi
bilidades de caixa.
(D) Controle da expansão das despesas, tanto das novas
quanto das
já existentes, principalmente daquelas de
caráter continuado.
(E) Inclusão, na Prestação de Contas do Poder Legislativo,
das contas dos Presidentes dos Poderes Executivo e
Judiciário, e das contas do chefe do Ministério Público.
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9)

Com relação
à eficiência Produtiva e Eficácia Alocativa,
segundo Rossetti(2003), coloque V (verdadeiro) ou F (falso)
nas afirmativas abaixo e assinale,
a
seguir, a opção
correta.
( ) A eficácia alocativa se refere à estrutura de repartição
da renda agregada.
{
)0 limitemáximo
da eficiência
é alcançado quando,
operando
a pleno emprego,
não
houver mais qualquer
ociosidade a ser aproveitada.
(
)Eficiência produtiva significa operar a pleno emprego,
trazendo
para zero as taxas
de subemprego e de
desemprego voluntário.
(
)A expressão pleno emprego abrange
apenas o fator
trabalho.
Pressupõe,
assim,
manter ocupada apenas a
totalidade da população economicamente mobilizável.
( )A palavra eficácia significa maximizar o emprego dos
recursos.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(V)
(F)
(V)
(F)
(V)

(V)
(F)
(F)
(V)
(V)

(F)
(V)
(F)
(V)
(F)

(F)
(F)
(V)
(F)
(V)

(F)
(V)
(F)
(F)
(V)
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10)

Analise as afirmativa abaixo.
Segundo Puccini {2011),
o método da TIR (taxa interna de
retorno)
não se aplica ao processo de decisão envolvendo
investimentos independentes. Com relação a esse método,
quais as razões que comprovam essa afirmação?
I

- A decisão consiste em escolher o melhor conjunto de
investimentos
dentro do limite do capital a ser
aplicado.
II ~ Não se podempriorizar investimentos apenas comparando
os valores das suas respectivas taxas de retorno.
III- A análise incrementai é absolutamente impraticável pelo
fato de os investidores serem independentes.
IV - Não se podem agregar as taxas internas de retorno de um
conjunto de investimentos num único valor para permitir
a comparação com outro conjunto de investimentos.
(A) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
(B) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
(C) As afirmativas I, II, III, IV estão corretas.
(D) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
(E) Somente as afirmativas I,III e IV estão corretas

11)

Analise a tabela abaixo.

JOGADOR 1 Estratégia A
Estratégia B

JOGADOR 2
Estratégia A Estratégia B
0
4,2
2,4
0

Com
relação
à
forma estratégica do jogo simultâneo
apresentada na tabela acima, assinale a opção CORRETA.
(A) É jogo seqüencial.
(B) O jogo acima é do tipo "guerra dos sexos".
(C) A estratégia A é estritamente dominante para
o jogador
2
(D) O jogo acima é do tipo "dilema dos prisioneiros".
(E) Há apenas um equilíbrio de Nash.

.
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12)

Segundo
Vasconcellos(2011),
numa situação de déficit,
existem duas fontes de recursos que o governo pode financiar
seu déficit por meio de recursos extrafiscais, além das
medidas tradicionais de política fiscal (aumento de impostos
ou corte de gastos). Assinale a opção que apresenta essas
duas fontes de recursos.

(A) Privatizar empresas públicas e demitir
servidores
públicos.
(B) Emitir moeda e vender títulos da divida pública ao setor
privado.
(C) Destruir moeda e comprar títulos da dívida pública.
(D) Reduzir os juros dos títulos da dívida pública e destru
ir moeda.
(E) Combater a evasão fiscal e reduzir a inflação.

13)

Com relação ao regime de câmbio fixo, é correto afirmar que:
(A) mantém paridade fixa com o dólar, e o dólar com o ouro,
ou seja, padrão-dólar de Bretton Woods.
(B) constitui-se de um método para compatibilizar preços
altos com o nível geral de preços do resto do mundo,
independentemente das decisões da autoridade monetária.
(C) possui paridade entre a moeda doméstica e a estrangeira
estabelecida por meio de uma decisão do governo ou de
uma lei.
(D) a taxa de câmbio é fixada por meio do sistema de bandas
de flutuação.
(E) também é conhecido como crawling peg.

Concurso : QC-IM/2015
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14)

Segundo Cardim(2007),
antes do lançamento do Plano Real em
1994,
o Brasil adotou,
durante duas décadas e meia, um
regime
de
minidesvalorizaçoes
cambiais
passivas
em
intervalos associados à seqüência de planos fracassados de
estabilização dos anos 80 e início dos 90. Sendo assim, o
objetivo dessa política era
(A) manter estável a taxa de câmbio real,
de forma a
preservar a competitividade externa da economia.
(B) desvalorizar
em intervalos curtos a taxa de câmbio
nominal, independentemente do nível da inflação passada.
(C) constituir
um
mecanismo
de
promoção
de
uma
desvalorização
real,
lenta
e
gradual,
da moeda
doméstica, com base na abordagem de âncora nominal.
(D) manter o câmbio flutuante, dentro dos limites das bandas
cambiais.
(E) valorizar a taxa de câmbio real, em intervalos semanais,
independentemente do nível da inflação passada.

15)

Com relação à Curva de Demanda Individual, assinale a opção
correta, no que se refere aos efeitos renda e substituição.
(A) A redução de preço cria somente um efeito substituição.
(B) A direção do efeito renda é sempre a mesma.
(C) Nos bens inferiores, o efeito renda sempre supera o
efeito substituição.
(D) Nos bens de Giffen, o efeito renda (negativo) é maior do
que o efeito substituição.
(E) No efeito renda, os preços relativos são variáveis.

16)

Segundo Pindyck e Rubinfeld(2013), a respeito do conceito de
análise de equilíbrio geral, pode-se dizer que:
(A) é a determinação simultânea de preços e quantidades em
todos os mercados relevantes, levando-se em conta os
efeitos de realimentação (feedback).
(B) é a determinação dos preços e quantidades de equilí
brio em um único mercado, independentemente dos efeitos
causados por outros mercados.
(C) é um ajuste de preços ou quantidades em um deter
minado mercado.
(D) trata-se de um mercado em que dois ou mais consumido
res trocam duas mercadorias entre si.
(E) é a alocação de bens em que ninguém consegue aumentar
seu bem-estar sem que esteja reduzindo
o bem-estar de
outra pessoa (eficiência de Pareto).

Prova
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17)

Analise as informações expressas em unidades monetárias de
uma economia apresentadas a seguir.
Produto Nacional Líquido...........................2.700
Exportação de bens e serviços nãofatores........... 600
Importação de bens e serviços nãofatores........... 900
Impostos diretos..................................... 250
Impostos indiretos................................... 100
Depreciação.......................................... 150
Subsídios....................,....................... 100
Investimento do governo............................... 50
Transferências unilaterais correntes.................. 0
Saldo do balanço de pagamentos em conta-corrente...-100
Considerando as informações acima, assinale a opção correta.
(A) A Renda Nacional é de 1.700.
(B) A Renda líquida recebida do exterior é -200.
(C) O PIB é igual a 2.650.
(D) A absorção interna
é igual
a
2.080.
(E) O investimento é maior que a poupança interna.

18)

Com relação à teoria do consumidor, pode-se afirmar que:
(A) o consumidor poderá sempre manifestar sua preferência
por determinada cesta em relação a outra, mas nunca
ficar indiferente entre as duas.
(B) se um consumidor prefere a cesta de mercado A a B e
prefere B a C, ele prefere C a A somente se na presença
da cesta B.
(C) a curva de indiferença mostra as cestas de mercado que
fornecem o mesmo nível de satisfação para um consumidor.
(D) dois bens são complementares perfeitos quando a taxa
marginal de substituição de um bem pelo outro é cons
tante .
(E) uma curva de indiferença é convexa quando a taxa mar
ginal de substituição aumenta ao longo da mesma curva.

Prova
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19)

Com base na Teoria dos Jogos, assinale a opção que apresenta
a definição de estratégia dominante.
(A) Plano de ação ou regra para participar de um jogo.
(B) Situação em que os jogadores tomam decisões que levam
em consideração as atitudes e respostas uns dos outros.
(C) Estratégia que maximiza o payoff esperado do jogador.
(D) Situação em que não é possivel a negociação de contratos
vinculativos de cumprimento obrigatório entre os parti
cipantes .
(E) Estratégia ótima, independente das possíveis escolhas
dos oponentes.

20)

Considere a função utilidade do consumidor representada por
U=XY,
em que X e Y expressam a quantidade de dois bens.
Assinale a opção que a satisfação é maximizada, ou seja,
que apresenta os consumos ótimos de X e Y, respectivamente.
=
=
=
-

11

X
0

11

0 e Y - 20
15 e Y = 15
17 e Y = 43
27 e Y - 11
10

O
cn

21)

X
X
X
X
X

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dados:
Preço de
Preço de
Renda do
R$ 300, 00

X é igual a
Y é igual a
consumidor é

5, 00

Com relação aos motivos para demandar moeda, ou seja, para
reter encaixes monetários, analise as afirmativas abaixo.
I

- Existem quatro motivos para
transação, motivo precaução,
motivo portfólio.

demandar moeda: motivo
motivo especulação
e

II - Na teoria clássica, a demanda de moeda é
inelástica em relação à taxa de juros.

completamente

III- Segundo a Teoria Keynesiana, as pessoas demandam moeda
não apenas para satisfazer as transações correntes, mas
também para especular.
Assinale a opção correta.
(A)
Apenasas afirmativas I e II são falsas.
(B)
Apenasas afirmativas I e III são falsas.
(C)
Apenasas afirmativasII e III são falsas
(D)
Apenasa afirmativa I é falsa.
(E) Apenas a afirmativa II é falsa.
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22)

Com relação
dados:

a uma economia fechada, considere os seguintes

C
G
t
I

(Y (1 - t) );

=
=
=
-

10 1 0,80
60;
0, 5; e
20.

Onde: C = Consumo das Famílias; Y = Produto Interno Bruto
(PIB); t = Alíquota de Imposto; G = Gastos do Governo; e I =
Investimento.
Com base nos dados acima, qual o consumo das famílias?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
23)

50
60
70
80
90

Com relação à
opção correta.

Política

Fiscal

de um governo, assinale a

(A) Refere-se aos instrumentos de que o governo dispõe para
a arrecadação de tributos e controle de suas despesas.
(B) São políticas que atuam sobre as variáveis relacionadas
ao setor externo da economia.
(C) As políticas monetária e fiscal representam meios idên
ticos para as mesmas finalidades.
(D) Seus efeitos são imediatos, dado que depende apenas de
decisões diretas das autoridades.
(E) São denominadas políticas de rendas, no sentido de que
influem diretamente sobre as rendas, os salários,
os
lucros, os juros e o aluguel.
24)

A idade média de todos os militares de uma Organização
Militar é de 33 anos. As idades médias dos militares dos
sexos masculino e feminino são 34 e 30, respetivamente.
Nesse caso,
a percentagem de militares do sexo feminino
dessa Organização Militar é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

25%
33,3%
40,5%
66,7%
75%
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25)

Quanto ao Plano Real, assinale a opção INCORRETA.
(A) 0 Plano foi concebido
e
implementado
em
três
etapas:
equilíbrio das contas do governo, criação de um
padrão estável de valor e emissão de nova moeda com
poder aquisitivo real.
(B) Com as medidas adotadas na primeira etapa do Plano Real,
o governo pretendia efetuar um ajuste fiscal nas contas
públicas.
(C) Na segunda etapa do Plano Real, a Unidade Real de Valor
(URV) foi utilizada para restaurar a função de unidade
de conta da moeda.
(D) O Plano Real é considerado por diversos analistas como
um dos mais bem-sucedidos programas de estabilização do
Brasil.
(E) Na fase pós-real, o ambiente econômico tornou-se mais
instável e imprevisível, mas a equação básica do cres
cimento foi solucionada.

26)

Considerando-se que a elasticidade-preço da demanda pelo bem
X é igual a - 3, conclui-se que:
(A) se o preço de X aumentar 10%, a quantidade demandada do
bem diminui em 30%.
(B) o bem X é um bem inferior.
(C) se o preço de X aumentar 30%, a quantidade demandada do
bem diminui em 10%.
(D) o bem X é um bem de luxo.
{E ) se a quantidade demandada de X aumentar 10%, o preço de
X aumenta em 30%.

27)

Segundo Krugman e Obstfeld (2010), qual opção apresenta uma
característica atual do comércio mundial?
(A) A maior parte do comércio mundial está concentrada nos
bens minerais,
principalmente o petróleo.
(B) Os
países
em
desenvolvimento
são principalmente
exportadores de manufaturas.
(C) O comércio de serviços entregues por meio eletrônico se
tornou o componente mais importante do comércio mundial.
(D) Os modelos de gravidade não possuem correlação negativa
entre a distância e o comércio internacional.
(E) A economia global, com fortes vínculos econômicos entre
nações distantes, representa um novo fenômeno.
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28}

A demanda real de moeda é expressa por (M/P) = 0,5 Y - 30 r,
onde Y representa a renda real e r a taxa de juros. A curva
IS é dada por Y = 400 - 600 r. Sabendo-se que a renda real
de pleno emprego é 200 e o nível de preços se mantém igual a
1, qual o valor da oferta de moeda necessária para o pleno
emprego?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

29)

A média dos salários dos empregados de determinada empresa é
R$ 3.000,00.
Está previsto para o próximo ano um aumento
salarial de 10%, mais uma parcela fixa de R$ 50, 00. Caso
confirme o aumento salarial, no próximo ano o valor da média
dos salários desses funcionários será
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

30)

90
100
110
120
130

R$
R$
R$
R$
R$

3.050,00
3.300,00
3.330,00
3.340,00
3.350,00

Segundo
Lacerda
(2010) , dentre as
atinentes
ao
II
Plano
Nacional
(1975-1979), assinale a opção correta.

afirmativas abaixo,
de Desenvolvimento

(A) A maioria dos investimentos para crescimento industrial
estava direcionada ao departamento da economia produtor
de bens intermediários e bens de consumo.
(B) O plano era uma nova tentativa de articular a ação e os
investimentos das empresas multinacionais (EMN)
com os
investimentos das empresas nacionais.
(C) O financiamento do plano foi feito em boa parte com
empréstimos externos, fundamentais para o fechamento do
balanço de pagamentos do país.
(D) As empresas multinacionais (EMN), especialmente as ja
ponesas, estavam muito interessadas no envolvimento em
um grandioso programa de investimentos.
(E } A amplitude da crise mundial e suas repercuções internas
provocaram a desaceleração do plano, e seus
resultados
concretos foram sentidos em 1978.
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31)

Com relação à
teoria da produção, assinale a opção que
apresenta
o
conceito
da
Taxa
Marginal
de
Substituição Técnica.
(A) Locus geométrico dos pontos dos gráficos dos fatores de
produção que gera o mesmo nível de produto.
(B) Curva
que
indica quantas unidades adicionais de
determinado fator de produção devem ser empregadas para
compensar o emprego de uma unidade a menos de outro
fator de produção.
(C) Aumento do nível do produto quando há o aumento do
emprego de todos os fatores de produção.
(D) Medida de sensibilidade do produto frente a variações no
emprego de determinado fator de produção.
(E) Crescimento da produção aumenta na mesma proporção do
crescimento dos fatores de produção.

32)

Segundo a teoria
microeconômica, num determinado nível de
produção,
considerando os fatores trabalho e capital, o
custo do produto é minimizado quando.
(A) o custo marginal se igualar ao ponto mínimo da curva de
custo variável médio.
(B) a inclinação da linha de Isocusto se igualar à inclina
ção da Isoquanta.
(C) a inclinação da linha de Isocusto e da função de
produção se igualarem.
(D) a receita marginal se igualar ao custo marginal.
(E) o
fator de produção trabalho for igual ao fator de
produção capital.

33)

Com base no modelode crescimento de Solow, assinale a opção
que
apresenta o fator que explica a persistência do
crescimento no produto per capita ao longo do tempo.
(A)
(B)
{C )
(D)
{E)

Crescimento populacional.
Aumento da taxa de poupança.
Aumento da demanda agregada.
Progresso tecnológico.
Crescimento dos gastos governamentais.
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34)

Um título que vencerá em 180 dias a decorrer até seu
vencimento está sendo negociado, a juros simples, com uma
taxa de desconto "por fora" de 20% ao ano. Qual o valor da
aplicação que
proporciona
um valor
de resgate
de
R$ 7.500,00?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

35)

6.500,00
6.750,00
6.818,00
7.350,00
7.430,00

A relação entre o total da arrecadação tributária e a taxa
(alíquota) de impostos é denominada Curva de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

36)

R$
R$
R$
R$
R$

Phillips,
Engel*
Laffer.
Okun,
Indiferença,

Numa economia aberta, um déficit no Balanço de Pagamentos em
conta corrente corresponde a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma exportação de poupança doméstica que
secanaliza
para investimento no exterior.
uma saída de capitais para o exterior.
uma elevação do nível dereservas internacionais
do
país .
uma importação de poupança externa que se canaliza para
investimentos domésticos.
um superávit no Balanço de Pagamentos.
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37)

Segundo
o Modelo Clássico,
com relação à demanda de
trabalho,
as empresas não decidem sobre o preço que vendem
seus produtos e nem sobre o salário que pagarão aos
empregados.
A decisão de quanto produzir, de modo a obter o
lucro máximo,
se restringe à definição da quantidade de
mão-de-obra e de produção. Sendo assim, assinale a opção que
corresponde à maximização do lucro nesse modelo.
(A) A receita marginal é igual ao preço.
(B) O custo marginal é igual à receita marginal.
(C) A produtividade marginal do trabalho é igual à receita
marginal.
(D) A produtividade marginal do trabalho é igual ao salário
real.
(E) A produtividade marginal do trabalho é igual ao salário
nominal.

38)

Pautando-se na racionalidade dos agentes econômicos, ao se
definir o nível de emprego no mercado de trabalho e dada
determinada função de produção, chega-se ao produto de pleno
emprego. Sendo assim, no Modelo Clássico, o produto de pleno
emprego corresponde
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

39)

à oferta agregada.
à demanda agregada.
à produtividade marginal.
à receita marginal.
ao custo marginal.

Com relação ao Fluxo de Caixa, é correto afirmar que:
(A) a elaboração do fluxo de caixa é dispensável na análise
de rentabilidade.
(B) os intervalos de tempo de todos os períodos são iguais.
(C) a escala horizontal representa o tempo, dividido em
períodos contínuos.
(D) o uso do fluxo de caixa é exclusivo das empresas.
(E) os valores monetários podem ser colocados ao longo dos
períodos.
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40)

Na perspectiva de longo prazo, uma firma obtém lucro máximo
vendendo a quantidade de um bem ou serviço que iguala
o custo marginal à receita marginal. Sendo assim,
em
concorrência perfeita, essa quantidade
(A) promove lucro superior ao normal.
(B) promove lucros extraordinários paraa firma,
tornando-a,
a longo prazo, monopolista.
(C) não pode ser produzida, pois na concorrência perfeita
não existe lucro.
(D) promove apenas lucro normal.
(E) corresponde ao máximo que afirmapode produzir.

41)

Em 1988,
o Brasil iniciava sua reforma comercial com a
eliminação dos controles quantitativos e administrativos
sobre suas importações
juntamente com uma proposta de
redução
tarifária.
Em
1990,
a abertura da economia
brasileira intensificou-se. Sendo assim,assinale a opção que
apresenta os fatores responsáveis por tal abertura.
(A) A globalização cada vez mais crescente e uma política
industrial que fomentava os setores produtivos exporta
dores .
(B) A eliminação de barreiras não tarifárias e o fomento ao
modelo de substituição de importações.
(C) A melhora tecnológica do parque produtivo brasileiro,
atribuindo maior competitividade ao produto nacional, e
uma política de desvalorização cambial.
(D) A redução de tarifas de importação e a eliminação de
várias barreiras não tarifárias.
(E) O estímulo ao setor produtivo por meio de incentivos
fiscais e uma política creditícia para a expansão dos
bens de capital.

42)

Uma pequena organização social composta por 10 membros,
sendo 06 mulheres e 04 homens, precisa formar uma comissão
de 03 membros. Qual é a probabilidade de que a comissão de
membros,
escolhida aleatoriamente,
seja composta por 02
mulheres e 01 homem?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0,50
0,47
0,45
0,36
0, 33
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43)

Dados os valores das remunerações do trabalho e do capital,
em
um
contexto
de
racionalidade econômica,
pode-se
determinar para cada volume de produção quais são as
combinações de capital e trabalho que tornam o custo de
produção mínimo.
Unindo os pontos que representam todas
essas combinações de trabalho e capital, para níveis de
produção diversos, obtem-se uma curva chamada
(A)
{B)
(C)
(D)
(E)

44)

Dentre as funções do governo, assinale a opção que apresenta
aquela que tem como objetivo o uso da política
econômica
visando a um alto nível de emprego,
à
estabilidade dos
preços e à obtenção de uma taxa apropriada de crescimento
econômico.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

45)

curva isoquanta.
função de produção.
curva de contrato.
função utilidade.
caminho de expansão.

Alocativa.
Distributíva.
Estabilizadora.
Tributária.
Intervencionista.

De acordo com o modelo Keynesiano, se uma economia estiver
na situação da armadilha da liquidez, uma política monetária
expansionista ocasionará as seguintes situações, EXCETO:
(A)
(B)

aeconomia permanecerá na situação de desemprego.
toda
a
expansão monetária será retida para fins
especulativos.
(C) ataxa de juros não será alterada.
(D) a
expansão
monetária
será aplicada na atividade
produtiva.
(E) ataxa de juros somente poderá subir no futuro.

46)

São comuns os casos em que a ação de um indivíduo ou de uma
empresa afeta, diretamente ou indiretamente, outros agentes
do sistema econômico. Isso ocorre quando há
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

monopólio natural.
bens públicos.
assimetria da informação.
externalídades.
mercados incompletos.
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47)

Os períodos de payback são comumente utilizados na avaliação
de investimentos. Trata-se do tempo necessário para que a
empresa recupere seu investimento inicial em um projeto.
Contudo,
o período de payback apresenta algumas limitações.
Assinale
aquela
limitação que representa a principal
deficiência do período de payback.
(A)
(B)

O período apropriado de recuperação é subjetivo.
A incapacidade de considerar os fluxos de caixa que
ocorrem depois da recuperação do investimento.
(C) 0 valor do dinheiro no tempo não é levado em conta
integralmente.
(D) Considera apenas os lucros contábeis.
(E) Não considera os fluxos de caixa.
48)

Apesar
da ênfase
da política econômica no combate à
inflação,
a taxa anual de inflação quadruplicou entre o
início de 1985 e o final do ano de 1988. Com base nessa
informação,
assinale a opção que melhor explica o processo
inflacionário durante o período citado.
(A) Políticas fiscal e monetária expansionistas.
(B) Uma política cambial de valorização da moeda nacional e
o aumento do endividamento interno.
(C) A falta de solução para os conflitosdistributivos de
renda e os desequilibrios estruturais da economia.
(D) 0
descontrole das contas públicas e a instabilidade
política do período.
(E) 0 aumento real dos salários acima da capacidade produti
va instalada.

49)

A probabilidade de que um presumível c iente aleatoriamente
escolhido faça uma compra é de 0,3. Se um vendedor visita 7
presumíveis cliente , qual é a probabil dade de que ele fará
exatamente 4 vendas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0,015
0,025
0,047
0,065
0,090
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50)

De modo geral,
existem dois tipos de regime cambial: o de
taxas fixas e o de taxas flutuantes de câmbio. Assinale a
opção que melhor explica uma das características do câmbio
flutuante.
(A) O Banco Central é obrigado a disponibilizar reservas
cambiais.
(B) A política monetária (taxa de juros) fica dependente do
volume de reservas cambiais.
(C) As reservas cambiais ficam vulneráveis a ataques espe
culativos .
(D) O mercado determina a taxa de câmbio.
(E) Maior facilidade de controle das pressões inflacioná
rias, devido às desvalorizações cambiais.
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