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POLÍTICA ECONÔMICA E MONETÁRIA

Prof. Antonio Carlos Assumpção

ACERCA DE AGREGADOS MONETÁRIOS NACIONAIS E MODELOS MACROECONÔMICOS,
JULGUE OS SEGUINTES ITENS.
89- O modelo de crescimento de Solow prevê que a relação capital-produto
apresenta tendência de descolamento, na medida em que a produção aumenta em
um ritmo mais acelerado que o de acúmulo de capital. E
•

 A equação dinâmica do modelo de Solow é dada por k = sy − (δ + n ) k .

 Onde sy representa o investimento per capita, função da renda per capita (y), sendo s a
taxa de poupança. Os parâmetros δ e n representam, respectivamente, a taxa de
depreciação do estoque de capital e a taxa de crescimento da força de trabalho (ou
crescimento populacional).
 Logo, a variação do estoque de capital per capita será positiva desde que o
investimento supere a depreciação do estoque de capital, já considerando o crescimento
populacional (note que o crescimento populacional tende a reduzir o estoque de capital
per capita).
 Como a PMgk é decrescente (propriedade de uma função de produção neoclássica) e
δ e n crescem a uma taxa constante, a economia converge para um estado estacionário,
onde a variação do estoque de capital per capita é igual a zero, assim como a variação
da renda per capita. (para maiores detalhes, veja o arquivo “modelo de Solow”)
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 Podemos calcular a taxa de crescimento de qualquer variável no estado estacionário
aplicando log e diferenciando (dessa forma obtemos, aproximadamente, as variações
percentuais).
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 Logo, como o estoque de capital e o produto crescem a mesma taxa (n), a relação
capital-produto permanece constante conforme a produção aumenta.

90 - Segundo a teoria macroeconômica, as transferências devem ser desconsideradas
dos gastos governamentais para efeito de cálculo da participação do governo no
produto interno bruto (PIB). C - com ressalvas
• O PIB é o somatório de todos os bens e serviços finais produzidos dentro das fronteiras

de um país durante determinado período de tempo.
• Podemos calcular o PIB pela ótica da oferta, pela ótica da demanda ou pela ótica da
renda.
• Pela ótica da demanda ou dispêndio, temos Y = C + I + G + X BS − QBS , onde:
• C representa as despesas de consumo das famílias;
• I representa as despesas com investimento (somatório do investimento privado mais o
investimento público);
• G representa os gastos em consumo do governo (note que as transferências governamentais e o
investimento do governo não estão computados em G );
• XBS e QBS representam as exportações e as importações de bens e serviços (note que as
“rendas” não estão sendo consideradas, pois de outra forma estaríamos calculando o PNB).

Logo, as transferências não são computadas no consumo do governo ( G ), mas são
gastos governamentais, que impactam indiretamente sobre a demanda agregada,
através da participação do setor privado (bolsa-família, aposentadorias, subsídios, ...).
Desta forma, devem ser consideradas para o cálculo da participação do governo na
economia. Note que os gastos com transferências também são computados para o cálculo
do déficit (superávit) fiscal.

NO QUE DIZ RESPEITO À POLÍTICA MONETÁRIA E À POLÍTICA FISCAL, JULGUE OS ITENS
SUBSEQUENTES.
91 - O superávit primário, como proporção do PIB requerida para estabilizar a
relação entre a dívida pública e o PIB, é uma função direta da relação entre a dívida
pública/PIB e a taxa de juros e, ainda, uma função inversa do crescimento real da
economia, para certa taxa de inflação e de senhoriagem. C
O superávit primário requerido para estabilizar a relação dívida/pib é dado por (para
maiores esclarecimentos veja os detalhes no material do meu curso de economia do setor
público):
∧


  (i − π ) − Y  
s=
 dt −1 − h
∧
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S = superávit primário/ pib
(i – π) = taxa real de juros incidente sobre a dívida governamental
Y^ = taxa real de crescimento do pib
dt-1 = relação dívida/pib do período anterior
h = senhoriagem/pib

Logo, o superávit primário/pib requerido para estabilizar a relação dívida/pib
depende positivamente da taxa nominal de juros (e real) e da relação dívida/pib inicial
e negativamente da taxa de crescimento do pib, da taxa de inflação e da
senhoriagem/pib.

92 - Considere que o banco central de determinado país objetive promover a
valorização cambial da moeda local, sem provocar impactos indesejáveis no
mercado interno, mantendo constantes as demais variáveis econômicas não
afetadas diretamente pela atuação do banco central. Nessa situação, o banco
central poderá atuar no mercado de câmbio, vendendo determinado montante de
suas reservas cambiais e comprando o montante equivalente de sua própria
moeda, desde que compre títulos no mercado aberto interno em valor
correspondente à operação cambial. C
A maior oferta de dólares pelo Bacen (venda de reservas internacionais) valoriza a
moeda doméstica, mas contrai a oferta monetária. Para que isso não ocorra, o Bacen
deverá comprar títulos no mesmo valor para manter a oferta monetária constante,
como pede a questão.

93 - Considere que, em determinado ano, a inflação anual tenha sido de 14%.
Nessa situação, de acordo com a “crítica de Lucas”, o crescimento da moeda
nominal, a inflação esperada e a inflação efetiva podem ser reduzidas no ano
subsequente, sem que haja recessão.

π

Curva de Phillips (cph):

π t = π te − α ( ut − u n )

Com Expectativas Racionais:

π te = Et −1 [π | I t −1 ]

A expectativa ótima para a inflação no período t leva em consideração todas
as informações disponíveis em t-1.

Veremos que, nesse caso, uma política crível de combate à
inflação pode fazer com que a inflação caia sem que a
taxa de desemprego aumente.
OBS. Além disso, existe a exigência de que P e w sejam
flexíveis)

π t = 14%

π t +1 = 0
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u
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cpht +1 (π te+1 = π t +1 = 0 )

 O Efeito das Expectativas Racionais no Caso da Desinflação


Expectativas e Credibilidade: A Crítica de Lucas




Obs. estaremos supondo que o crescimento da oferta monetária determina a
taxa de inflação.
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, que com
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expectativas adaptativas equivale a π t − π t − 1 = − α (u t − u n ) , seria

equivalente a supor que os fixadores de preços e salários continuariam
a esperar que a inflação futura fosse mesma do passado e que não se
alteraria em resposta a uma mudança na política econômica.
 Robert Lucas: Por que os fixadores de preços e salários não deveriam
levar em consideração as mudanças na política econômica ?
 Sendo crível a promessa do Bacen de desinflacionar isso deveria
reduzir a expectativa de inflação, reduzindo a inflação sem a
necessidade de um desemprego muito elevado ou prolongado, desde
que P e w sejam flexíveis.

 O Efeito das Expectativas Racionais no Caso da Desinflação



Suponha que o melhor palpite para a taxa de inflação seja a meta de
inflação fixada pelo Bacen. Nesse caso, π t = π et − α u t − u n
,
e
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Desta forma, o anúncio de uma meta crível de inflação menor por parte do
Bacen reduziria a expectativa de inflação e a própria inflação, sem que a
taxa de desemprego se desviasse do seu nível natural. Logo, uma meta de
0% poderia levar a inflação para 0% com u = un .

COM RELAÇÃO AOS MODELOS DE DETERMINAÇÃO DA RENDA E DOS PREÇOS, JULGUE OS ITENS
SUBSECUTIVOS.
94 - Segundo o modelo Mundell-Fleming-Dornbush, sob taxas de câmbio fixas e
perfeita mobilidade de capital, adotar uma política monetária independente do
mercado externo é a melhor maneira de estabilizar o sistema econômico. E
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 O aumento da oferta monetária desloca a curva LM
para LM1. A queda na taxa de juros, que fica menor
que a taxa de juros externa mais a expectativa de
desvalorização cambial mais o grau de risco, provocam
uma instantânea “fuga” de capitais (maior demanda
por US$). Para manter o câmbio fixo, o Bacen vende
dólares, contraindo assim a oferta monetária, até que
se reestabeleça o equilíbrio no balanço de
pagamentos (a LM1 volta para LM).
 Logo, com câmbio fixo e perfeita mobilidade de
capitais, a política monetária só altera o nível de
reservas internacionais. Sendo assim, uma política
monetária independente das condições do mercado
externo não altera o nível de produto.

95 - De acordo com as modificações propostas por Milton Friedman e Edmund Phelps
para a curva de Philips, a taxa de desemprego deveria ser mantida acima do que
consideraram a taxa natural de desemprego, na qual o nível de preços existente é
igual ao nível de preços esperado e a inflação atual corrente correspondente à
inflação esperada. Gabarito - C
Friedman e Phelps introduziram as expectativas inflacionárias na curva de Phillips. Com
isso, temos: π t = π te − α ut − u n

(

)

Como, segundo Friedman e Phelps, as expectativas são formadas adaptativamente,
temos π te = π t −1 . Assim: π t − π t −1 = −α ut − u n .

(

)

Note então que a inflação se acelera toda vez que a taxa de desemprego é menor
que a taxa natural e se desacelera caso contrário. Daí a versão da curva de Phillips
de Friedman e Phelps ser conhecida como versão aceleracionista da curva de Phillips.
Portanto, o gabarito está incorreto, pois se a taxa de desemprego for maior que a taxa de
desemprego natural sistematicamente, a taxa de inflação estará diminuindo sistematicamente,
inclusive, provocando deflação.
A
estabilidade da taxa de inflação
exige ut = u n ⇒ π t = π t −1 = π te . Dito de outro modo, manter a taxa de desemprego acima da
taxa natural só faria sentido se o Banco Central desejasse reduzir a taxa de inflação.

96 - SEGUNDO O MODELO IS-LM PARA UMA ECONOMIA ABERTA, UM AUMENTO EXÓGENO
EM QUALQUER DOS COMPONENTES DA DEMANDA A UMA TAXA DE JUROS INALTERADA É
REPRESENTADO POR UM DESLOCAMENTO DA CURVA DE DEMANDA AGREGADA PARA A
DIREITA. C
LM1 (M0/P1)
LM0 (M0/P0)

i
i1
i0

Y

• A intuição
• Podemos aumentar a demanda agregada
utilizando a política fiscal (deslocamento da IS)
ou a política monetária (deslocamento da LM).

Y

• A Inclinação da curva de Demanda Agregada
• Dado um aumento no nível de preços, o
estoque real de moeda (liquidez real)
diminui, aumentando a taxa de juros, reduzindo
assim o investimento e, pelo processo do
multiplicador, a renda.
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• A curva de demanda agregada nos mostra todos os
pontos de interseção das curvas IS-LM. Logo, sobre a
curva de demanda agregada, ambos os mercados
estão em equilíbrio (mercado de bens e monetário).

Sendo assim, qualquer aumento na demanda agregada que não tenha sido induzido por uma redução do
nível de preços desloca a curva AD para a direita (aumenta a demanda agregada). Logo, aumentos na
oferta nominal de moeda (política monetária expansionista), aumentos em G ou reduções em T (política
fiscal expansionista), ou choques sobre a economia (aumento da renda mundial, aumento da confiança do
consumidor,...) deslocam a curva de demanda agregada para a direita. Logo, a assertiva está correta.
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97 - OS REGIMES CAMBIAIS EM QUE OS BANCOS CENTRAIS INTERVÊM PARA COMPRAR
E VENDER MOEDAS ESTRANGEIRAS COM O OBJETIVO DE INFLUENCIAR AS TAXAS DE
CÂMBIO SÃO CONHECIDOS COMO SISTEMAS DE FLUTUAÇÃO LIMPA. E
Os regimes cambiais em que os Bancos Centrais intervém para evitar muita
volatilidade da taxa de câmbio no curto prazo são conhecidos como flutuação suja.
Caso não haja qualquer intervenção do Banco Central, temos um regime de
flutuação limpa.
Note que o objetivo das intervenções do Banco Central em um regime de câmbio
flexível não deve ser o de influenciar a tendência de longo prazo da taxa de
câmbio, mas apenas diminuir sua volatilidade.

JULGUE OS SEGUINTES ITENS ACERCA DA TEORIA DOS CICLOS ECONÔMICOS E DO MERCADO DE TRABALHO.

98 - AS CURVAS DE OFERTA COLETIVA E INDIVIDUAL DE MÃO DE OBRA TÊM INCLINAÇÃO POSITIVA,
COM A CURVA DE OFERTA INDIVIDUAL À DIREITA DA DE OFERTA COLETIVA. C
 A curva de oferta coletiva (oferta agregada) de mão de obra é dada pelo somatório horizontal
das oferta individuais. Ela possui inclinação positiva desde que o efeito substituição domine o
efeito renda.
 Segundo o efeito substituição, um aumento no salário real aumenta o custo de oportunidade do lazer, fazendo com
que os indivíduos ofertem mais trabalho.
 Segundo o efeito renda, um aumento no salário real deixa os indivíduos mais ricos, fazendo com que eles demandem
mais lazer (ofertem menos trabalho).
 Logo, se ES > ER, um aumento no salário real aumenta a oferta de trabalho.

 Supondo a existência de dois indivíduos (A e B), se ao salário de $10 a oferta de trabalho da cada um deles é igual
a 8horas, a oferta total de trabalho ao salário de $10 é igual a 16horas.
W/P

W/P

W/P
LSB

LSA

LS

$10

$10

8

LA

$10

8

LB

16

L

99 - DE ACORDO COM A TEORIA DO CICLO ECONÔMICO REAL DE EQUILÍBRIO, AS FLUTUAÇÕES
DO PRODUTO E DO EMPREGO INDEPENDEM DOS CHOQUES REAIS QUE ATINGEM A ECONOMIA,
POIS OS MERCADOS SE AJUSTAM RAPIDAMENTE E ATINGEM O EQUILÍBRIO. E

 Teoria que explica os ciclos econômicos através das variações tecnológicas
(choques reais). Logo, choques aleatórios na tecnologia, propagados em mercados
competitivos, fazem com que o produto real flutue.
Supondo um choque tecnológico positivo, que aumente a produtividade, as firmas
aumentam a demanda por trabalho. Note que a produção aumenta mesmo que o
nível de emprego não aumente, devido a maior produtividade. Para que o
emprego se expanda, é necessário que a oferta de trabalho seja ascendente,
ou seja, é necessário que o efeito substituição domine o efeito renda. Com isso,
aconteceria a substituição intertemporal de trabalho

100 - O SALÁRIO DE RESTRIÇÃO É O MENOR SALÁRIO QUE OS EMPREGADORES ESTÃO
INTERESSADOS EM PAGAR PARA DETERMINADA ATIVIDADE ECONÔMICA. E
Salário de restrição é o menor salário que o trabalhador aceitaria para ingressar no
mercado de trabalho.

NO QUE DIZ RESPEITO À TEORIA DO CONSUMIDOR E À TEORIA DA FIRMA, JULGUE OS ITENS SEGUINTES.

101- CONSIDERE QUE DETERMINADA FIRMA TENHA A FUNÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROPORÇÕES
FIXAS E QUE CADA NÍVEL DE PRODUÇÃO EXIJA UMA COMBINAÇÃO ESPECÍFICA DE TRABALHO E
CAPITAL. NESSA SITUAÇÃO, A TAXA MARGINAL DE SUBSTITUIÇÃO TÉCNICA É CONSTANTE EM
TODOS OS PONTOS DA ISOQUANTA. E
Uma isoquanta nos mostra todas as combinações de capital e trabalho que permitem um
certo nível de produção. Caso tenhamos uma função de produção de proporções fixas,
não há substituição entre capital e trabalho. Portanto, a TMgS(K,L) é igual a zero.
K

TMgS( K,L ) = 0

4
3

Q=3

2

Q=2

1

Q=1

0

1

2

3

4

L

• A função de produção que representa dois insumos que
são complementares perfeitos é uma função de
proporções
fixas
(função
de
Leontief)
do
tipo Q = min {α K ; β L} , onde alfa e beta são os
coeficientes de proporcionalidade.
• Se alfa e beta são iguais a um, com 1K e 1L pode-se
produzir 1 unidade, com 2K e 2L, duas unidades,...
• Note que aumentar L sem aumentar K na mesma
proporção não aumenta a produção.

102 - A TAXA MARGINAL DE SUBSTITUIÇÃO (TMS), CALCULADA POR MEIO DA CURVA
DE INDIFERENÇA DO CONSUMIDOR, CORRESPONDE À PROPENSÃO MARGINAL A
PAGAR OU A CONSUMIR. C
Gabarito incorreto. Não existe relação entre os dois conceitos
 A propensão marginal a consumir mede a variação no consumo induzida por uma
variação na renda disponível.
 Seja a função consumo C = a + b(Y − T ) , onde
a representa o consumo autônomo (parcela do consumo que independe da renda
disponível);
b representa a PMgC.
Logo, se b = 0,9, um aumento de $100 na renda disponível aumenta o consumo em
$90.

 A TMgS(V,A) é a taxa a qual o consumidor está disposto a substituir V por A,

permanecendo com o mesmo nível de utilidade (mesma curva de indiferença).
 Para uma curva de indiferença convexa a TMgS(V,A) é decrescente, indicando que o

consumidor está disposto a ceder uma quantidade cada vez menor de V por uma unidade
adicional de A. Dito de outro modo, curvas de indiferença convexas indicam que o
consumidor prefere uma cesta de consumo balanceada.
A

Vestuário 16
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por semana)
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12
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TMgSVA = -6
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1

8
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Alimentação

1

2

3

4
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(unidades por semana)

ACERCA DAS TEORIAS DE ATUAÇÃO DOS AGENTES ECONÔMICOS EM RELAÇÃO AOS
DIVERSOS TIPOS DE BENS, JULGUE OS ITENS A SEGUIR.
103 - CONSIDERE QUE EM CADA CÉLULA DA MATRIZ DE GANHOS DE UM JOGO HIPOTÉTICO,
MOSTRADA NA TABELA ABAIXO, O PRIMEIRO E O SEGUNDO NÚMERO CORRESPONDEM,
RESPECTIVAMENTE, AO GANHO DO JOGADOR A E AO GANHO DO JOGADOR B. NESSA
SITUAÇÃO, É CORRETO AFIRMAR QUE O PAR 1, 3 CONSTITUI O EQUILÍBRIO DE NASH. E

Trata-se de um jogo não-cooperativo (não é possível negociar e implementar
contratos que os jogadores sejam obrigados a cumprir) e as decisões dos agentes
são tomadas simultaneamente.

As escolhas do jogador A estão assinaladas em verde e as escolhas do jogador B estão
assinaladas em vermelho.
• Se A escolhe alto, B escolhe esquerda.
• Se A escolhe baixo, B escolhe direita.
• Se B escolhe esquerda, A escolhe baixo.
• Se B escolhe direita, A escolhe alto.
Logo, não há nenhum equilíbrio de Nash.

104 - CONSIDERE UM MERCADO EM QUE SÓ HÁ DUAS EMPRESAS OFERTANDO
DETERMINADO BEM E NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE ACORDO PARA COOPERAÇÃO ENTRE
ESSAS EMPRESAS. NESSA SITUAÇÃO, SOMENTE HAVERÁ EQUILÍBRIO DE NASH QUANDO
CADA EMPRESA COBRAR O MENOR PREÇO POSSÍVEL. C
Gabarito incorreto.
 A afirmativa seria correta somente no caso do modelo de Bertrand (concorrência preço com
produtos homogêneos). Nesse caso o equilíbrio de Nash acontece com ambas as firmas
cobrando um preço igual ao custo marginal (equilíbrio competitivo).
 Caso a concorrência ocorresse via quantidade, com uma firma desconsiderando a existência
da outra (ausência de comportamento estratégico) o equilíbrio também aconteceria com as
firmas cobrando um preço igual ao custo marginal, mas nesse caso, não se trata de equilíbrio
de Nash.
 Logo, com concorrência via preço e produtos heterogêneos ou concorrência via quantidade
com comportamento estratégico (modelo de Cournot – equilíbrio de Nash), a afirmação não é
verdadeira. Note que, em nenhum desses dois casos existe um acordo para a cooperação
entre as firmas e, em ambos os casos teremos P > CMg.
Para maiores detalhes, veja o meu arquivo sobre oligopólio

105 - CONSIDERE QUE DETERMINADA CIDADE QUE TEM APENAS UMA GRANDE INDÚSTRIA
DESEJE INSTITUIR UMA TAXA SOBRE A EMISSÃO DE POLUENTES. NESSA SITUAÇÃO, DADO
O PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA, O VALOR ÓTIMO PARA A TAXA SERÁ IGUAL AO
PONTO DE EQUILÍBRIO ENTRE A TAXA MARGINAL EXTERNA PROVOCADA PELA POLUIÇÃO E
A TAXA MARGINAL DE REDUÇÃO DOS POLUENTES. C
Vou me estender um pouco, dado que esta questão e a 107 tratam de
externalidades.
 As externalidades, que podem ser positivas ou negativas, geradas através da
produção ou do consumo, ocorrem quando as ações de um agente econômico
impactam outro(s) agente(s) econômico(s) de forma não refletida nas transações de
mercado. Portanto a externalidade é considerada uma falha de mercado, pois
impede que o excedente total seja maximizado.
 Se a produção de um bem gera externalidades negativas, ocorrerá excesso de
oferta desse bem na ausência de intervenção governamental
 Se a produção de um bem gera externalidades positivas, ocorrerá insuficiência de
oferta desse bem na ausência de intervenção governamental.

Representação do Mercado de Alumínio

(Externalidade Negativa)

P

S = Oferta (Custo Privado)
A quantidade de equilíbrio de mercado maximiza o
valor total para os compradores menos os custos
totais para os vendedores. Portanto, na ausência de
externalidades, o equilíbrio de mercado é eficiente.

Pmercado

D = Demanda (Valor Privado)
Qmercado

Q

 Se levarmos em conta a poluição produzida por uma fábrica de alumínio
(externalidade negativa), o custo de produção para a sociedade será mais alto do
que o custo para os produtores de alumínio.
 O custo social de produção do bem, para cada unidade produzida, inclui o custo
privado dos produtores mais o custo sofrido pelos agentes atingidos pela poluição.
P

Custo Social
S = Oferta (Custo Privado)

P
Custo da Poluição

Pmercado

Custo Social > Custo Privado

D = Demanda (Valor Privado)

Qótima

Qmercado

Q



Algumas conclusões no caso da existência de externalidades negativas

A quantidade de equilíbrio de mercado é maior do que a quantidade socialmente ótima.
 A razão para essa ineficiência é que o equilíbrio de mercado reflete apenas os custos privados
de produção.
 Internalizar uma externalidade significa alterar os incentivos, de forma que os agentes levem
em consideração os efeitos externos de suas ações.
 No caso da externalidade negativa, para atingir a quantidade ótima o governo poderá
tributar os produtores.


Para o caso de externalidades positivas, veja o meu arquivo sobre o tema.
Resposta:
Como a cidade possui apenas 1 indústria, todos os poluentes são por ela emitidos. A produção da
firma é ineficiente, pois a quantidade de mercado é superior a quantidade socialmente ótima, pois a
firma leva em consideração somente seus custos privados.
Para internalizar a externalidade o governo deve tributar a indústria poluente. O valor ótimo da
tributação é aquele que faz com que CMgsocial = CMgprivado. Em outras palavras, o valor ótimo
para a taxa será igual ao ponto de equilíbrio entre a taxa marginal externa provocada pela poluição
e a taxa marginal de redução dos poluentes.

106 - UM INDIVÍDUO COM MAIS DE SESSENTA E CINCO ANOS DE IDADE PAGA PREÇOS
MAIS CAROS AO SEGURO DE SAÚDE QUE OUTRO INDIVÍDUO MAIS JOVEM DEVIDO AO
PROBLEMA DA SELEÇÃO ADVERSA, PROVOCADO POR UM MERCADO DE INFORMAÇÕES
ASSIMÉTRICAS. E
 A seleção adversa, provocada pela assimetria informacional, faz com que o mercado não
seja capaz de proporcionar trocas mutuamente vantajosas, pois os produtos de baixa
qualidade expulsam os produtos de alta qualidade do mercado. Os exemplos são
numerosos: mercado de carros usados, mercado de crédito, mercado de seguros,...
 No mercado de seguros de saúde, na presença de seleção adversa, a seguradora calcula o
valor da apólice através da média da probabilidade dos indivíduos adoecerem. Nessas
condições, os idosos tendem a demandar mais o plano de saúde do que os jovens.
 Note que o problema não existiria (ou seria minimizado), se as seguradoras pudessem
cobrar preços diferenciados para indivíduos diferentes; preços maiores para os indivíduos
com maior probabilidade de adoecerem (idosos) e preços menores para os indivíduos com
menor probabilidade de adoecerem (jovens).

EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS DA MICROECONOMIA QUE ENVOLVEM TODO O SISTEMA
ECONÔMICO, JULGUE OS ITENS SUBSECUTIVOS.
107 – UMA DESECONOMIA EXTERNA EXISTE QUANDO O CUSTO MARGINAL SOCIAL É
MENOR QUE O BENEFÍCIO SOCIAL MARGINAL. E
Deseconomia externa ocorre na existência de uma externalidade negativa: a ação
de um agente econômico impacta de maneira negativa sobre outros agentes
econômicos. Lembre-se que, neste caso, o custo marginal social supera o custo
marginal privado.
Economia externa ocorre na existência de uma externalidade positiva: a ação de
um agente econômico impacta de maneira positiva sobre outros agentes econômicos.
Neste caso, o benefício social supera o benefício privado.

108 - O EQUILÍBRIO GERAL DAS TROCAS, DE ACORDO COM A ESCOLA DE LAUSANNE,
OCORRE QUANDO A TAXA MARGINAL DE SUBSTITUIÇÃO ENTRE CADA PAR DE BENS FOR A
MESMA PARA TODOS OS INDIVÍDUOS QUE CONSOMEM AMBOS OS BENS. C
 A análise de equilíbrio parcial pressupõe que as atividades em um mercado sejam independentes das
atividades em outros mercados.
 Na análise de equilíbrio geral, desenvolvida por Leon Walras (escola de Lausane), entre outros, os
preços e as quantidades de todos os mercados são determinados simultaneamente, sendo a
interdependência entre os mercados considerada explicitamente.
 Segundo Walras, as trocas aumentam a eficiência, levando a uma situação a partir da qual não é
possível aumentar o bem-estar de qualquer indivíduo sem que alguma outra pessoa seja prejudicada
(Eficiência de Pareto).
 O conjunto de trocas possíveis e de alocações eficientes pode ser ilustrado por meio de um
diagrama conhecido como caixa de Edgeworth.
 O conjunto de todas as possíveis alocações eficientes entre dois bens, considerando dois indivíduos, é
dado pelos pontos de tangência entre todas as suas curvas de indiferença (igualdade entre as
TMgS). Dito de outro modo, deve estar sobre a curva de contrato.
Para maiores detalhes, veja o capítulo 16 do livro de Microeconomia de Pindyck e Rubinfeld.

A RESPEITO DA CRISE DA DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA NOS PRIMEIROS ANOS DA DÉCADA
DE 80 DO SÉCULO XX, JULGUE OS ITENS SEGUINTES.
109 - OS EFEITOS NEGATIVOS DA ELEVAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA ENTRE OS ANOS DE 1980
E 1984 LEVARAM À ADOÇÃO DE UM SISTEMA DE TAXAS DE CÂMBIO FLUTUANTES. E
110 - A ALTA DOS PREÇOS INTERNACIONAIS DO PETRÓLEO E O AUMENTO DAS TAXAS DE
JUROS INTERNACIONAIS CONSTITUEM ALGUNS DOS FATORES RESPONSÁVEIS POR ESTA CRISE. C
Após alguns anos de superávit na conta corrente do balanço de pagamentos, a partir de 1967 o Brasil passou
a apresentar déficit em sua conta corrente. Os déficits duraram até 1984. entre 1967 e 1973 a dívida externa
cresceu em dólares, mas as condições de solvência melhoraram, pois as exportações cresceram mais que a
dívida externa.
A partir do primeiro choque do petróleo (dezembro de 1973), quando o preço do petróleo quadruplicou, os
déficits em conta corrente ficaram muito maiores, pois a economia brasileira se mantinha aquecida , com o
II PND, e o mundo convergiu para uma forte recessão. A partir de 1974 a nossa dívida externa passou a
crescer de forma acelerada.
No final da década de 70 dois eventos foram fundamentais para gerar uma crise de dívida externa em vários
países, entre eles o Brasil: o segundo choque do petróleo (1979) e um forte aumento das taxa de juros
americanas, com o intuito de combater a inflação nos EUA. Note que os dois eventos deterioraram ainda mais a
nossa conta corrente, em um momento em que e dívida externa já era muito elevada.
 Portanto, a assertiva 110 está correta.
 Quanto a assertiva 109, ela está errada, pois a taxa de câmbio no período citado não era flexível. Basta
lembrar das duas maxidesvalorizações promovidas pelo governo, ambas de 30%, uma em 1979 e outra
em 1983.

Efeitos do segundo choque do petróleo combinado
com o aumento da taxa de juros nos EUA

Efeitos do Primeiro Choque do Petróleo

Comportamento da Dívida Externa Após 1973

SE AS MEDIDAS ECONÔMICAS IMPLEMENTADAS NO INÍCIO DOS ANOS 80 DO SÉCULO
PASSADO SE CONCENTRARAM EM DEBELAR A CRISE DA DÍVIDA EXTERNA, AS QUE SE SEGUIRAM,
NESSA MESMA DÉCADA, TIVERAM COMO PRINCIPAL META O COMBATE DO PROCESSO
INFLACIONÁRIO EM CURSO. ACERCA DESSA CONJUNTURA, JULGUE OS ITENS QUE SE SEGUEM.
111 - O PLANO BRESSER REAJUSTOU OS PREÇOS PÚBLICOS E ADMINISTRADOS, O QUE
PROVOCOU UMA INFLAÇÃO CORRETIVA. C
112 - AS PRIMEIRAS MEDIDAS DE COMBATE À INFLAÇÃO ANUNCIADAS PELO GOVERNO DA NOVA
REPÚBLICA POSSUÍAM CARÁTER ORTODOXO, COMO O AJUSTE FISCAL E O CONTROLE MONETÁRIO. C
111 - Tanto no plano cruzado quanto no plano Bresser as tarifas públicas foram reajustadas antes do
congelamento de preços e salários. Portanto, pode-se dizer que esse reajuste provocou um processo de
inflação corretiva.
112 - No início da Nova República (1985) prevaleceram as ideias do Ministro da Fazenda Francisco
Dorneles (contenção monetária e fiscal), em detrimento do desejo do Ministro do Planejamento João
Sayad de adoção de um “choque heterodoxo”. Pouco tempo depois, ainda em 1985, devido a
aceleração da taxa de inflação, Dorneles foi substituído por Dílson Funaro, também partidário de um
plano de combate à inflação via congelamento de preços e salários. Em fevereiro de 1986 foi
anunciado o plano cruzado.

JULGUE OS ITENS A SEGUIR, REFERENTES AO PLANO REAL.
113 – A ALTA INFLAÇÃO PROPICIAVA RECEITAS PARA OS BANCOS COMERCIAIS, DE
MODO QUE A SUA ELIMINAÇÃO PELO PLANO REAL FOI EM PARTE RESPONSÁVEL POR
UMA CRISE BANCÁRIA. C
113 – Nos anos de hiperinflação boa parte das receitas dos bancos comerciais estavam
associadas as aplicações financeiras de curto prazo (overnight). Com o fim da hiperinflação
os bancos tiveram que buscar outras fontes de receita. A dificuldade de algumas instituições
bancárias em se adaptar a um ambiente de baixa inflação, combinada com o aperto
monetário do início de 1995 (forte elevação do recolhimento compulsório), certamente
contribuiu para as dificuldades enfrentadas por parte do sistema bancário.

114 - A UNIDADE REAL DE VALOR (URV), CRIADA EM FEVEREIRO DE 1994 COMO UNIDADE
DE CONTA, PASSOU A SER MEIO DE PAGAMENTO EM JULHO DESSE ANO, MUDANDO EM
SEGUIDA DE NOME. C
A URV foi instituída em fevereiro de 1994 como unidade de conta, para equilibrar os preços
relativos antes da troca da moeda antiga, o Cruzeiro Real, para a moeda nova, o Real. Em nenhum
momento a URV serviu como meio de pagamento ou meio de troca; nunca existiu uma moeda
chamada URV. Adicionalmente, note que a questão cita essa transição como tendo ocorrido em julho
de 1994. No dia 1º de julho de 1994 nossa moeda era o Real. Logo, o gabarito está errado.
 REAL
CR$ 2.750 = R$ 1
(com centavos) - 01.07.1994
 A Medida Provisória nº 542, de 30.06.1994 (D.O.U. de 30.06.94), instituiu o REAL como unidade do
sistema monetário, a partir de 01.07.1994, com a equivalência de CR$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e
cinqüenta cruzeiros reais), igual à paridade entre a URV e o Cruzeiro Real fixada para o dia 30.06.94. Foi
mantido o centavo.
Como medida preparatória à implantação do Real, foi criada a URV - Unidade Real de Valor - prevista na
Medida Provisória nº 434, publicada no D.O.U. de 28.02.94, reeditada com os números 457 (D.O.U. de
30.03.94) e 482 (D.O.U. de 29.04.94) e convertida na Lei nº 8.880, de 27.05.1994 (D.O.U. de
28.05.94).
 Acesse o link abaixo (Bacen) e veja todas as nossas moedas. Note que o cruzeiro real vigorou até o dia 30/6/1994
e o Real a partir do dia 1/7/1994.
http://www.bcb.gov.br/?CEDMOEBR

115 - COMO PARTE DO PLANO REAL, PROMOVEU-SE UMA DESVINCULAÇÃO PARCIAL DAS
RECEITAS DO GOVERNO FEDERAL. C

 A chamada primeira fase do Real (1993) envolvia algumas medidas de ajuste fiscal,
além do início do processo de acúmulo de reservas internacionais. As medidas fiscais
foram as seguintes:
• PAI (Plano de Ação Imediata)
• corte de gastos de ordem de US$ 7 bilhões, concentrado nas despesas de investimento
e pessoal.
• Criação do IPMF (0,25% - Temporário)
• Criação do FSE (Fundo Social de Emergência), que bloqueava parte dos repasses da
União aos Estados e Municípios (15%)
Logo, assertiva está correta, pois o FSE desvinculava parcialmente as receitas do
governo Federal.

COM RELAÇÃO AO SISTEMA DE METAS DE INFLAÇÃO ADOTADO NO BRASIL DESDE 1999,
JULGUE OS ITENS SUBSEQUENTES.
116 - A META DE INFLAÇÃO PARA CADA ANO É FIXADA PELO MINISTRO DA FAZENDA, NO
MÊS DE JUNHO DO ANO ANTERIOR. E
117 - O BRASIL FOI O PRIMEIRO PAÍS A ADOTAR ESSE SISTEMA. E
No mês de junho de cada ano é fixada a meta de inflação para dois anos a frente.
Portanto, em junho de 2013 o Bacen fixa a meta de inflação para o ano de 2015.
O regime de metas para a inflação foi adotado no Brasil em 1999. O primeiro país a
adotar o regime de metas para a inflação foi a Nova Zelândia em 1990.
Logo, as duas assertivas estão erradas.
Para maiores detalhes sobre o regime de metas para a inflação no Brasil, veja o FAQ nº 10
do Bacen, disponível no meu site

118 - ENTRE OS ANOS DE 2006 E 2013, A META FIXADA PELO GOVERNO FOI DE 4,5% AO
ANO, COM TOLERÂNCIA DE DOIS PONTOS PERCENTUAIS PARA MAIS OU PARA MENOS. C

JULGUE OS ITENS QUE SE SEGUEM, RELATIVOS À CRISE FINANCEIRA DEFLAGRADA DESDE 2007.
119 - EM 2008, O PIB BRASILEIRO APRESENTOU UMA VARIAÇÃO REAL NEGATIVA. E
120 - EM RESPOSTA À CRISE, O GOVERNO BRASILEIRO ADOTOU, EM 2008, MEDIDAS DE
POLÍTICA FISCAL QUE VISAVAM ESTIMULAR O CONSUMO E O INVESTIMENTO. C
PIB - var. real anual - (% a.a.)
8.00

 Como podemos ver no gráfico ao lado, a taxa
de crescimento do PIB em 2008 foi de 5,17%.
Logo, a assertiva 119 está errada.
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 A crise do subprime atinge o setor real da
economia brasileira a partir do quarto trimestre
de 2008. Tentando minimizar o efeito negativo
sobre o nível de atividade econômica, a
resposta de política econômica do governo
brasileiro foi a utilização das políticas
monetária e fiscal expansionistas. Logo, a
assertiva 120 está correta.
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