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1) EPE (2015) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio – 28

▪ Admita uma economia que mantém relações comerciais e financeiras 

com o resto do mundo. Admita ainda os seguintes itens:

I. Renda líquida enviada ao exterior

II. Salários pagos

III. Juros líquidos pagos a indivíduos

IV. Aluguéis pagos a indivíduos

V. Lucros distribuídos

VI. Depreciações

VII.Lucros retidos



▪ A soma dos valores desses sete itens em determinado ano

corresponde

a) à renda interna líquida do país

b) ao produto interno líquido do país

c) ao produto interno bruto do país

d) ao produto nacional bruto do país

e) ao produto nacional líquido do país



2) EPE (2012) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio – 22

▪ Em determinado ano, a balança de pagamentos de um país 

apresentou um déficit em conta corrente. Sendo assim, conclui-se 

que, nesse ano:

a) o produto interno bruto do país excedeu seu produto nacional bruto.

b) a moeda doméstica do país desvalorizou-se no mercado cambial.

c) a poupança externa absorvida pelo país foi positiva.

d) a taxa de juros doméstica aumentou.

e) as reservas em divisas internacionais do país diminuíram.



3) EPE (2010) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio – 24

▪ O Produto Interno Bruto (PIB) de um país, num certo ano, NÃO

contabiliza a produção no país, neste ano, relativa a

a) colheitadeiras usadas na produção de soja.

b) bens intermediários exportados.

c) serviços de consertos de carros antigos.

d) serviços domésticos executados pelas donas de casa.

e) aço destinado à estocagem.



4) EPE (2007) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio - 24

▪ O Banco Central do Brasil é tido como o banco dos bancos em

consequência de algumas funções que exerce. Uma função que o faz

ser considerado banco dos bancos é:

a) emitir papel moeda.

b) gerenciar o regime cambial do país.

c) colocar no mercado títulos do Tesouro Nacional.

d) prover empréstimos ou redescontos de liquidez.

e) determinar a política monetária do país.



5) EPE (2007) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio - 27

▪ O PIB de um país:

a) é sempre maior que o PNB.

b) é igual ao PNB.

c) aumenta caso o país importe mais.

d) aumenta com a entrada líquida de capitais financeiros externos de

longo prazo.

e) reflete o valor da produção de bens e serviços que ocorre dentro do

país.



6) DPU – Economia (2016) – CESPE

▪ A respeito da teoria econômica relacionada às contas nacionais,

julgue os itens a seguir.

▪ 71 - O cálculo da formação bruta de capital fixo inclui o valor da

produção de máquinas e equipamentos.

▪ 72 - No cálculo do PIB, produtos importados usados são

considerados como investimentos.

▪ 73 - A instalação de bens de capital e o gasto com a transmissão de

propriedade de terreno são calculados, no PIB, como consumo das

famílias.



▪ 74 - O valor gasto com despesa médica em hospital público faz parte

do consumo das famílias.

▪ 75 - A produção agropecuária com ciclo de produção de trinta e seis

meses é computada no cálculo do produto interno bruto (PIB) apenas

no momento do abate dos animais.

▪ 76 - Se um bem produzido em 2014 foi vendido em 2015, esse bem

entra no cálculo do PIB do ano em que foi produzido.



7) TCE-SC (2016) – Economia – CESPE

▪ Considerando as identidades macroeconômicas básicas e os

conceitos relacionados ao balanço de pagamentos, julgue os itens a

seguir.

▪ 62 - A poupança externa é igual à quantidade de recursos do país

captados por meio de investimentos externos diretos.

▪ 63 - Na ótica da produção, os serviços domésticos remunerados

entram no cálculo do produto interno bruto brasileiro.

▪ 64 - A diferença entre produto interno bruto (PIB) a preços de

mercado e PIB a custo de fatores é igual à soma dos impostos

diretos menos o total dos subsídios à produção.



8) TCE-SC (2016) – Economia – CESPE

▪ Considerando os principais agregados monetários e suas relações

com a atividade econômica, julgue os itens que se seguem.

▪ 65 - Reduzir a razão [papel-moeda em poder do público]/[volume dos

depósitos à vista nos bancos comerciais] implica redução do

multiplicador monetário.

▪ 66 - A venda de títulos públicos aos bancos por parte do Banco

Central pode apreciar a taxa de câmbio de equilíbrio e pode reduzir

as exportações líquidas.

▪ 67 - O aumento do papel-moeda em poder do público aumenta a

magnitude do multiplicador monetário.



9) Min. da Educação - Analista (2018) – Economista - CESPE

▪ Julgue os itens subsequentes, acerca de conceitos de

macroeconomia. Nesse sentido, considere que a sigla PNB, sempre

que empregada, se refere a produto nacional bruto.

▪ 60 - O PNB, uma medida abrangente da economia, pode ser

mensurado de duas formas: o PNB real e o PNB nominal. O PNB

nominal é a mensuração do PNB a preços constantes.

▪ 61 - A existência de um hiato do PNB indica que a economia está no

interior da fronteira de possibilidades de produção; um pequeno hiato

indica que há evolução decrescente de produção e, nesse caso,

tem-se uma recessão.



▪ 64 - A balança comercial é simplesmente o resultado das exportações

e importações. Esse conceito é quase igual ao conceito de

exportações líquidas das contas nacionais, que considera o

pagamento de juros, amortizações e aluguéis de navios.



10) Min. da Educação - Analista (2018) – Economista – CESPE

▪ Acerca dos instrumentos de política econômica, julgue os itens a

seguir.

▪ 75 - As alterações promovidas pelo governo federal nas regras de

remuneração das fontes de recursos dos empréstimos do BNDES,

aproximando-as, no médio prazo, ao custo de endividamento do

Tesouro Nacional, qualifica-se como uma política fiscal contracionista,

na medida em que reduz os subsídios implícitos ao setor produtivo.

▪ 76 - A redução da alíquota de recolhimento compulsório sobre os

depósitos bancários à vista qualifica-se como uma política monetária

expansionista, pois amplia os meios de pagamento da economia.



11) Min. da Educação - Analista (2018) – Economista – CESPE

▪ Os gráficos a seguir mostram o resultado primário e o resultado

nominal do setor público no Brasil, em proporção do PIB, assim como a

dívida líquida do setor público, também tendo o PIB como base.



▪ 78 - O aumento da necessidade de financiamento do setor público

verificado a partir de 2014 não teve influência da política monetária

contracionista que marcou o período, tendo decorrido,

essencialmente, da piora do resultado primário.

▪ 79 - A diferença entre resultado primário e resultado nominal indica a

despesa com os juros reais incidentes sobre a dívida líquida do setor

público.

▪ 80 - A dívida líquida do setor público desconsidera os efeitos dos

juros nominais sobre a dívida pública, razão pela qual apresentou

trajetória decrescente mesmo nos períodos em que o resultado

nominal foi negativo.



▪ 81 - O resultado primário requerido para manter estável a dívida

pública como proporção do PIB será tão maior quanto mais elevado

for o nível de endividamento do país.



12) CADE - Economista (2014) – CESPE

▪ Com relação a macroeconomia, julgue os itens subsecutivos.

▪ 76 - O saldo do balanço de pagamentos em transações correntes

corresponde ao somatório do saldo da balança comercial, da balança

de serviços e das transferências unilaterais. O saldo destas ultimas

corresponde a diferença entre recebimentos e pagamentos de

donativos.

▪ 77 - Na macroeconomia, quando se avaliam as relações que se

estabelecem entre produto, renda, consumo e investimento,

pressupõe-se que todo produto será vendido.



▪ 79 - As contas econômicas integradas, constantes do Sistema de

Contas Nacionais do Brasil, consistem nas contas de fluxos inter-

relacionados, as quais são detalhadas por setor institucional e

incluem empresas financeiras, empresas não financeiras,

administração publica e famílias.

▪ 80 - No cálculo da dívida líquida, setor publico refere-se ao setor

publico não financeiro mais o Banco Central. A fim de se obter

indicadores mais próximos dos padrões internacionais, adota-se o

conceito de governo federal, o qual abrange, entre outros, as

administrações diretas federal, estaduais e municipais.



▪ 81 - No balanço de pagamentos, a conta atrasados e empregada

quando determinado pais não paga um débito. Para efetuar esse

mecanismo contábil, fazem-se créditos na conta amortização e

débitos na conta atrasados.



13) CADE - Economista (2014) – CESPE

▪ Acerca da teoria keynesiana, das politicas fiscal e monetária e do

mercado de trabalho, julgue os itens subsequentes.

▪ 83 - Base monetária indica o volume da oferta de dinheiro na

economia e é composta pelo papel moeda em circulação, pelas

reservas bancárias e pelo papel moeda em poder do público.



14) CADE - Economista (2014) – CESPE

▪ A economia do setor público é o pilar econômico que permite a

compreensão das atividades governamentais, em particular no que

se refere às finanças públicas. Em relação a esse assunto, julgue os

itens que se seguem. Nesse sentido, considere que a sigla NFSP,

sempre que for utilizada, se refere a Necessidade de Financiamento

do Setor Público.

▪ 94 - O resultado fiscal do governo, ou a necessidade de

financiamento, representa o montante de recursos que o setor público

não financeiro precisa obter junto ao setor financeiro. A NFSP indica

o aumento líquido da dívida em determinado período de tempo.



▪ 95 - Resultado primário e o equilíbrio entre as receitas e as despesas

totais, o que equivale ao conceito de NFSP. Ao utilizar o método

abaixo da linha, o resultado primário representa a variação total da

dívida fiscal líquida no período.

▪ 96 - Por meio do resultado nominal, procura-se corrigir o efeito da

inflação incidente sobre o resultado primário, pois parte-se da

premissa de que a inflação não distorce o aspecto real da economia,

mas somente seu aspecto monetário.



15) Min. da Saúde - Economista (2013) – CESPE

▪ Com relação ao sistema de contas nacionais e às identidades

macroeconômicas, julgue os itens subsequentes.

▪ 63 - Ao somar o produto pela ótica dos fatores de produção, obtém-

se o produto interno bruto a preços de mercado.

▪ 64 - Se a poupança externa de um país for positiva, esse país

apresenta, necessariamente, déficit na balança comercial.

▪ 65 - Em uma economia fechada, o produto nacional bruto é igual ao

produto interno bruto.



16) Min. da Saúde - Economista (2013) – CESPE

▪ Julgue os itens a seguir, relativos às contas do sistema monetário.

▪ 66 - O multiplicador monetário é igual à razão entre os depósitos à

vista em bancos comerciais e o papel moeda em poder do público.

▪ 67 - Um aumento do produto interno bruto real aumenta a demanda

por moeda na forma do M1.

▪ 68 - A base monetária é igual ao papel moeda em poder do público.



IS-LM com Economia Fechada



17) EPE (2015) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio – 34

▪ De acordo com Keynes, com relação aos determinantes do consumo 

e do investimento numa economia capitalista, o

a) consumo depende da renda disponível.

b) consumo depende do estoque de riqueza acumulado pelos 

indivíduos.

c) investimento depende da poupança presente.

d) investimento depende da renda agregada presente.

e) consumo depende do ciclo de vida dos indivíduos.



18) EPE (2010) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio 25

▪ Em uma economia fechada, a política monetária expansiva

a) provoca inflação, se a economia estiver em recessão.

b) aumenta a taxa de juros, se o Banco Central for independente.

c) aumenta a demanda agregada, se não houver armadilha da

liquidez.

d) diminui as importações do país, se a taxa de câmbio for fixa.

e) diminui a arrecadação tributária, se o orçamento público estiver

equilibrado.



19) EPE (2007) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio -25



▪ O gráfico acima mostra as curvas IS e LM. Uma política monetária 

contracionista:

a) não afetaria nenhuma curva do gráfico.

b) deslocaria a curva IS para uma posição como AB.

c) deslocaria a curva LM para uma posição como CD.

d) deslocaria ambas as curvas IS e LM para posições como AB e CD.

e) teria o efeito de aumentar a taxa de juros para um nível maior que i*.



20) DPU – Economia (2016) – CESPE

▪ Acerca do modelo macroeconômico IS/LM, julgue os itens

subsequentes.

▪ 82 - O aumento da propensão marginal a consumir torna a curva IS

mais plana, com juros no eixo das ordenadas e produto no eixo das

abscissas.

▪ 83 - A redução da sensibilidade do investimento ao juro torna a curva

IS mais inclinada, com juros no eixo vertical e produto no eixo

horizontal.

▪ 84 - No modelo IS/LM clássico, se a economia opera com demanda

por moeda infinitamente elástica, então a política monetária é ineficaz.



▪ 85 - Se a tributação for exógena do tipo lump sum, então o aumento

dos gastos do governo, financiado por aumento de impostos,

provoca aumento da taxa de juros de equilíbrio.



21) TCE-SC (2016) – Economia – CESPE

▪ Acerca dos principais resultados da teoria keynesiana e do modelo

IS/LM, julgue os itens seguintes.

▪ 60 - O aumento na produtividade do capital promove o aumento do

produto e da taxa de juros de equilíbrio.

▪ 61 - O aumento na tributação sobre a remuneração dos

trabalhadores tem como consequência a redução do investimento e

do produto de equilíbrio.



22) TCE-SC (2016) – Economia – CESPE

▪ Com relação aos instrumentos de política fiscal, monetária e cambial,

julgue os itens que se seguem.

▪ 74 - A redução das taxas de recolhimento compulsório qualifica-se

como uma política monetária expansionista, podendo contribuir,

ainda que no curto prazo, com a expansão da atividade econômica.

▪ 76 - Em uma situação recessiva, uma política fiscal expansionista

baseada no aumento do gasto do governo tem um efeito maior sobre

a demanda agregada do que aquele que seria produzido por uma

política fiscal expansionista baseada na redução de impostos sobre a

renda.



23) Min. da Educação - Analista (2018) – Economista - CESPE

▪ Julgue os itens subsequentes, acerca de conceitos de

macroeconomia. Nesse sentido, considere que a sigla PNB, sempre

que empregada, se refere a produto nacional bruto.

▪ 63 - No curto prazo, a expulsão do investimento pelo déficit público

depende, entre outros fatores, do mercado financeiro e da forma de

financiamento desses déficits.



24) TC - PA- ACE - Economia (2018) – CESPE

▪ Considerando os principais resultados da teoria keynesiana e do

modelo IS–LM, julgue os próximos itens.

▪ 64 - Em uma situação de oferta de moeda estável, um aumento dos

gastos do governo gera como resultado o aumento da taxa de juros

de equilíbrio.

▪ 65 - O aumento da quantidade ofertada de moeda gera como

resultado a queda do produto de equilíbrio.



▪ 66 - No modelo IS–LM com oferta e demanda agregadas, a curva de

oferta agregada desloca-se com o aumento do salário nominal, o que

gera como resultado o aumento do nível de preços e a redução da

renda de equilíbrio.

▪ 67 - O modelo keynesiano estilizado pelo IS–LM é cíclico, de modo

que o aumento na renda gera redução nos salários reais.



25) CADE - Economista (2014) – CESPE

▪ 78 - Em uma economia com mais de dois agentes, o consumo das

famílias é uma função crescente para diferentes níveis de renda total.

Assim, quanto maior a renda total, maior o consumo.



26) CADE - Economista (2014) – CESPE

▪ Acerca da teoria keynesiana, das políticas fiscal e monetária e do

mercado de trabalho, julgue os itens subsequentes.

▪ 84 - Ao se analisar a inclinação da curva investimento-poupança,

infere-se que, quanto mais pobre for uma economia, maior será a

propensão marginal a consumir, maior será a sensibilidade do

consumo em relação à renda e mais achatada será a curva IS.

▪ 85 - Uma política fiscal expansionista, considerada no contexto da

curva LM elástica, leva ao crescimento da economia, mas põe o

controle da inflação em risco, uma vez que taxas de juros mais

baixas fazem com que o consumo aumente e os preços subam.



▪ 87 - O multiplicador keynesiano indica que, toda vez que ocorre

aumento da demanda agregada autônoma, haverá aumento mais

que proporcional na renda da economia. Considerando-se os

componentes autônomos, é correto afirmar que o multiplicador dos

tributos corresponde à equação

em que Y e a renda total, T os tributos e c a propensão marginal a

consumir.

1

1
T

Y

T c



= =
 −



27) Min. da Saúde - Economista (2013) – CESPE

▪ No que se refere ao modelo IS/LM, julgue os próximos itens.

▪ 59 - Na situação de armadilha da liquidez, o Banco Central do Brasil

perde sua capacidade de estímulo à economia por meio do canal dos

juros, permanecendo, contudo, capaz de influenciar a economia pelo

canal monetário.

▪ 60 - O aumento exógeno da incerteza gera a redução da taxa de juros e

da renda de equilíbrio.

▪ 61 - O aumento dos gastos do governo gera o aumento da renda e da

taxa de juros de equilíbrio.

▪ 62 - O aumento da quantidade ofertada de moeda gera a redução da

taxa de juros e da renda de equilíbrio.



Economia Aberta



28) EPE (2015) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio – 33

▪ De acordo com o efeito Balassa-Samuelson, à medida que

a) a renda per capita de um país aumenta, sua moeda tende a

apreciar em termos reais.

b) os termos de troca melhoram para determinado país, sua moeda

tende a depreciar em termos reais.

c) aumenta a população de determinado país, sua moeda tende a

depreciar em termos reais.

d) aumenta a taxa de inflação de determinado país, sua moeda tende

a depreciar em termos reais.

e) aumenta a oferta monetária em determinado país, sua moeda tende

a apreciar em termos reais.



29) EPE (2012) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio – 45

▪ A economia de certo país opera com regime cambial de taxa fixa, em 

um mundo com mobilidade imperfeita do capital, e é representada 

pelo modelo IS / LM / BP, conforme a figura abaixo.



▪ A economia se encontra inicialmente no ponto E, na figura, e o

governo adota uma política monetária restritiva. Em consequência, a

curto prazo, a(s)

a) balança de pagamentos se torna mais deficitária.

b) taxa de desemprego diminui.

c) renda interna aumenta.

d) importações diminuem.

e) reservas em divisas internacionais aumentam.



30) EPE (2010) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio - 26

▪ Em um país com regime de taxa cambial fixa, numa situação de

grande mobilidade internacional do capital financeiro,

a) as variações cambiais contínuas provocariam uma tendência

inflacionária.

b) a política fiscal seria potente para expandir a demanda agregada.

c) o Banco Central do país acumularia quantidades vultosas de divisas

internacionais.

d) o déficit na conta corrente do balanço de pagamentos seria

inevitável.

e) o déficit orçamentário do setor público deveria ser zerado.



31) DPU – Economia (2016) – CESPE

▪ Em relação à macroeconomia aberta e aos instrumentos de política

econômica, julgue os seguintes itens.

▪ 86 - Em um regime de câmbio fixo, a ampliação das reservas

internacionais faz que o banco central tenha que ampliar a base

monetária.

▪ 87 - Em uma economia com câmbio flexível e perfeita mobilidade de

capitais, a redução dos gastos do governo provoca redução, na mesma

magnitude, das exportações líquidas.

▪ 88 - A taxa de câmbio só possui a capacidade de ser um mecanismo de

transmissão da política monetária se a economia operar com câmbio fixo.



▪ 89 - O aumento da renda do resto do mundo provoca elevação das 

exportações líquidas brasileiras e das reservas internacionais.



32) TCE-SC (2016) – Economia – CESPE

▪ Com relação aos instrumentos de política fiscal, monetária e

cambial, julgue os itens que se seguem.

▪ 75 - No currency board, a quantidade de moeda em circulação passa

a depender do montante líquido de divisas detido pelo país,

eliminando, no nível doméstico, as funções clássicas do banco

central.



33) Min. da Educação - Analista (2018) – Economista - CESPE

▪ Acerca dos conceitos de teoria econômica, julgue os itens

subsequentes.

▪ 67 - A importância de políticas de comércio exterior, como, por

exemplo, a recentemente citada pelo presidente norte-americano

Donald Trump no caso da sobretaxa na importação do aço, é

justificada porque a globalização comercial não tem benefícios: o

protecionismo possibilita melhorar os termos de troca, alcançar o

pleno emprego e desenvolver a indústria nacional.

▪ 70 - Um sistema de câmbio flexível de flutuação controlada é

indicativo de que o governo pratica algum tipo de intervenção nos

mercados cambiais.



34) Min. da Educação - Analista (2018) – Economista – CESPE

▪ Acerca dos instrumentos de política econômica, julgue os itens a

seguir.

▪ 77 - Nas operações de swap realizadas pelo Banco Central do Brasil,

a autoridade monetária assume a obrigação de pagar a variação da

taxa SELIC, no período de referência, em troca do recebimento da

variação do dólar acrescida de uma taxa de juros (cupom cambial),

buscando com isso conter a valorização da moeda estrangeira.



35) CADE - Economista (2018) – CESPE

▪ A economia do setor público e o pilar econômico que permite a

compreensão das atividades governamentais, em particular no que

se refere às finanças públicas. Em relação a esse assunto, julgue os

itens que se seguem. Nesse sentido, considere que a sigla NFSP,

sempre que for utilizada, se refere a Necessidade de Financiamento

do Setor Público.

▪ 99 - A adoção de politica fiscal expansionista em um regime de

câmbio flutuante permite o maior crescimento possível a um país em

que a economia e aberta.



Oferta Agregada e Curva de Phillips



36) EPE (2010) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio - 26

▪ O gráfico abaixo mostra as Curvas de Phillips de longo prazo e de

curto prazo de uma certa economia.



▪ A partir do gráfico, pode-se afirmar que:

a) t* é a taxa de desemprego natural da economia.

b) p* é o nível de preços da economia.

c) AB é a demanda por mão-de-obra.

d) AB é a Curva de Phillips de longo prazo.

e) CD é a Curva de Phillips de curto prazo.



37) TCE-SC (2016) – Economia – CESPE

▪ Tendo como referência a clássica relação entre inflação e

desemprego e os principais resultados derivados do modelo de

oferta e demanda agregadas, julgue os itens subsequentes.

▪ 68 - O aumento do salário mínimo gera aumento da demanda

agregada, do produto de equilíbrio e do nível geral de preços.

▪ 69 - Se a curva de Phillips for vertical no longo prazo, o ajuste fiscal

gerará como consequência redução do produto e do nível de preços.



38) Min. da Educação - Analista (2018) – Economista - CESPE

▪ Acerca dos conceitos de teoria econômica, julgue os itens

subsequentes.

▪ 65 - Segundo a abordagem keynesiana, a política macroeconômica

não pode desempenhar papel na estabilização do ciclo econômico: o

motivo dessa impossibilidade é a rigidez dos salários, que é uma

consequência dos acordos coletivos de trabalho.

▪ 66 - Enquanto, no longo prazo, a oferta agregada é consequência do

produto potencial da economia, no curto prazo, ela é explicada pelos

preços e pelas relações salariais.



▪ 68 - Os governos devem usar as políticas monetária e fiscal com o

objetivo de estabilizar a economia como um todo; assim, se a

economia estiver em recessão severa, o governo poderá gerir a

procura agregada por intermédio do aumento do déficit orçamentário.

▪ 69 - Considerando a relação representada pela curva de Phillips, no

curto prazo, supondo uma taxa natural de desemprego de 12,4% e

uma taxa de inércia inflacionária de 10%, se o produto reduzir a taxa

de desemprego abaixo da sua taxa natural, a consequência será uma

redução da taxa de inflação para 4%, como ocorre atualmente no

Brasil.



39) CADE - Economista (2014) – CESPE

▪ Acerca da teoria keynesiana, das politicas fiscal e monetária e do

mercado de trabalho, julgue os itens subsequentes.

▪ 82 - A demanda agregada representa o total de bens e serviços

considerado em todos os níveis de preços, o que corresponde ao

produto interno bruto quando os níveis de estoque estão fixos.

▪ 86 - A Lei de Okun — conceito utilizado na analise da relação entre

inflação e emprego — indica que a inflação presente é o somatório da

inflação inercial, da inflação de demanda e da inflação de custos.



40) Min. da Saúde - Economista (2013) – CESPE

▪ Acerca das relações entre inflação, salário e desemprego, conforme a

abordagem keynesiana, julgue os próximos itens.

▪ 69 - De acordo com a Lei de Okun, o aumento do produto de

equilíbrio gera o aumento do desemprego.

▪ 70 - O aumento dos benefícios pagos aos empregados na forma de

seguro desemprego tende a aumentar a taxa natural de desemprego.



Crescimento Econômico



41) EPE (2015) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio – 31

▪ No modelo de Solow, diversos componentes explicam o crescimento

econômico de um país a longo prazo. O componente residual

presente no referido modelo (também conhecido como resíduo de

Solow) corresponde à contribuição da(o)

a) poupança

b) população

c) força de trabalho

d) estoque de capital

e) progresso tecnológico



42) EPE (2012) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio – 48

▪ No modelo de crescimento econômico neoclássico de Solow, com

progresso tecnológico que aumenta a efetividade de mão de obra, há

um estado estacionário. Esse estado estacionário se caracteriza pela

constância do(a)

a) consumo total

b) investimento total

c) estoque de capital total

d) renda per capita

e) taxa de crescimento populacional



43) EPE (2010) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio - 29

▪ Nos modelos de crescimento econômico endógeno, o(a)

a) crescimento da economia não é influenciado pela entrada de fatores

exógenos, como a poupança externa.

b) crescimento não é limitado pela taxa de juros real praticada na

economia.

c) resíduo de crescimento atribuído ao progresso técnico, no modelo de

crescimento neoclássico de Solow, é modelado endogenamente.

d) explicação dos ciclos e das flutuações econômicas se baseia em

fatores reais, e não monetários.

e) taxa de crescimento da economia, no estado estacionário, é igual à

taxa de crescimento demográfico da população.



44) Min. da Educação - Analista (2018) – Economista - CESPE

▪ Julgue os itens subsequentes, acerca de conceitos de

macroeconomia. Nesse sentido, considere que a sigla PNB, sempre

que empregada, se refere a produto nacional bruto.

▪ 62 - As teorias de crescimento econômico que incorporam a

acumulação de capital consideram a acumulação de capital como

consequência das oportunidades de lucro.



Miscelânea



45) EPE (2015) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio – 29

▪ Desde o final de 2008, a fim de debelar os impactos recessivos na

economia, o Banco Central dos Estados Unidos (FED, na sigla em

inglês) tem praticado uma política monetária superexpansionista

(quantitative easing). Em termos tendenciais, o resultado prático

dessa política até o final de 2012.

a) acelerar a taxa de inflação nos Estados Unidos.

b) reduzir rapidamente a taxa de desemprego naquele país.

c) provocar uma rápida recuperação da economia norte-americana.

d) aumentar as taxas de juros nominais de curto prazo naquele país.

e) promover a depreciação do dólar norte-americano em relação a

uma cesta de moedas.



46) EPE (2015) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio – 35

▪ Na última década, a economia brasileira foi beneficiada pelo aumento 

e concentração das exportações de bens intensivos em recursos 

naturais e pela melhora dos termos de troca. Para alguns autores, 

tais eventos contribuíram para a sobrevalorização da moeda 

brasileira em termos reais.

▪ Esse fenômeno é conhecido na literatura econômica como

a) crescimento induzido pelas exportações (export-led growth)

b) crescimento empobrecedor

c) doença holandesa (Dutch disease)

d) substituição de importações

e) crescimento endógeno



47) EPE (2015) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio – 36

▪ Considere as variáveis listadas a seguir:

I. tamanho da população

II. esperança de vida ao nascer

III. nível de educação alcançado

IV. nível de renda per capita

▪ O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos países foi

concebido e é aplicado pela Organização das Nações Unidas (ONU).



▪ Das quatro variáveis listadas acima, o IDH é uma medida que

combina dados de

a) II e III, apenas

b) I, II e III, apenas

c) I, III e IV, apenas

d) II, III e IV, apenas

e) I, II, III e IV



48) EPE (2012) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio – 23

▪ O índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de um país aumentará

se determinados indicadores sociais melhorarem. Dentre esses

indicadores que influenciam diretamente o IDH, figura a(o)

a) expectativa de vida ao nascer

b) curva de Lorenz

c) taxa de desemprego

d) grau de urbanização da população

e) tamanho da força de trabalho



49) EPE (2012) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio – 32

▪ A figura abaixo mostra, em linha cheia, a curva de Lorenz que reflete

a distribuição de renda de um país.



▪ O exame da figura leva à conclusão de que, nesse país, o(a)

a) coeficiente de Gini é nulo.

b) coeficiente de Gini é igual a 1.

c) coeficiente de Gini não pode ser calculado.

d) distribuição de renda é desigual.

e) renda per capita é elevada.



50) EPE (2012) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio – 33

▪ O gráfico que representa, corretamente, o efeito acelerador do

crescimento real do produto interno bruto (PIB %) sobre o

investimento (I) é:



51) EPE (2007) – Analista – Economia de Energia – Cesgranrio - 30

▪ Para orientar a ação estabilizadora do Banco Central do Brasil, o

governo brasileiro adotou um sistema de metas inflacionárias que:

a) exige a obtenção de uma única e determinada taxa de inflação.

b) é causador do superávit comercial do balanço de pagamentos

brasileiro.

c) influencia e ordena as expectativas de inflação dos agentes

econômicos.

d) depende da receita orçamentária do setor público.

e) determina o regime cambial escolhido para o Brasil.
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