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Para cada uma das questões a seguir, marque a única opção correta, de acordo com o respectivo comando, utilizando, para as devidas
marcações, a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

2 – ECONOMIA E FINANÇAS

QUESTÃO 1

A respeito da curva de possibilidades de produção (CPP), assinale

a opção correta.

A A possibilidade de uma nova gerência aumentar

simultaneamente a produção de todos os produtos e serviços

oferecidos por uma dada agência bancária indica, no gráfico

representativo das possibilidades de produção, que a economia

dessa agência posiciona-se sobre a CPP.

B Ao longo da CPP, o custo de oportunidade de produzir um

bem qualquer é nulo.

C Caso a CPP seja uma reta, então o custo de oportunidade de

transformar um bem em outro qualquer será crescente.

D Aumentos nas disponibilidades dos fatores de produção —

entrada de novos empregados e aquisição de novas máquinas

— deslocam a CPP para cima e para a direita.

E Combinações de dois bens quaisquer situadas fora da CPP, que

implicam maiores produções desses dois bens, representam

economia mais eficiente que as que se situam sobre a CPP.

QUESTÃO 2

Com relação à elasticidade-renda da demanda de produtos de

primeira necessidade, como o feijão, assinale a opção correta.

A Caso a redução da renda das famílias brasileiras acarrete a

diminuição do consumo dessa leguminosa, o efeito renda

atenuará o efeito substituição.

B Considere que o aumento da renda de determinada família

implique redução do consumo de feijão. Nessa situação, para

essa família, esse produto é um bem inferior.

C O fato de frequentes aumentos de preços não alterarem

substancialmente a demanda de mercado desse bem é

consistente com a existência de uma curva horizontal de

demanda de mercado.

D Mudança nos gostos dos consumidores que favoreça, por

exemplo, o consumo de lentilhas em vez do de feijão causa

deslocamento ao longo da curva de demanda dessa

leguminosa.

E Como regra geral, as melhorias tecnológicas na produção de

feijão e as altas dos preços dos insumos agrícolas são aspectos

que encarecem o preço do feijão para o consumidor final.

QUESTÃO 3

Assinale a opção correta a respeito da oferta de bens e serviços.

A A relação direta entre preços e quantidade, que caracteriza a

curva de oferta, explica-se pelo fato de os preços mais baixos

para uma dada mercadoria induzirem mais firmas a substituir

a sua produção pela de outros bens que se tornaram

relativamente mais lucrativos.

B A redução nos preços dos fertilizantes orgânicos implica

deslocamento ao longo da curva de oferta do trigo orgânico,

reduzindo-se, assim, a quantidade produzida desse cereal.

C Se os produtores de aço acreditarem no aumento substancial,

no futuro próximo, dos preços desse produto, o efeito imediato

dessa expectativa será o deslocamento da curva de oferta desse

produto para cima e para a esquerda.

D O fato de os preços mais elevados viabilizarem o uso de fatores

de produção mais ineficientes contradiz a existência de uma

curva de oferta positivamente inclinada.

E Os progressos na informatização dos serviços bancários

elevam a inclinação da curva de oferta desses serviços,

tornando-os mais inelásticos.

QUESTÃO 4

Considerando os diferentes conceitos de elasticidade na teoria

econômica, assinale a opção correta.

A O surgimento de novas formas de energia, por reduzir a

elasticidade preço da demanda de fontes tradicionais como o

petróleo, contribui para elevar o preço desse combustível.

B Caso a alta recente do preço da gasolina aumente os gastos

familiares com esse combustível, então, a demanda de gasolina

é preço-elástica.

C Melhorias tecnológicas, por reduzirem a inclinação da curva de

oferta, diminuem a elasticidade preço da curva de oferta.

D A oferta, no longo prazo, tende a ser mais elástica em relação

ao preço que a oferta de curto prazo, fato que se explica, em

parte, pela existência de maiores possibilidades de substituição

entre insumos.

E Se o aumento da renda da população de determinado local

implicar redução da procura por locação de imóveis, fica

excluída a possibilidade de os serviços de aluguel de imóveis

serem considerados bens inferiores.
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QUESTÃO 5

Suponha que as curvas de oferta e de demanda para o produto X

sejam dadas pelas expressões Q
s = 2 + 3P e Qd = 50 − 5P, em que

P correspondo ao preço desse produto (em reais), e Q
s e Qd

representam, respectivamente, a quantidade ofertada e a quantidade
demandada de X. Com base nessas informações, assinale a
opção correta.

A Nessa situação, quando o preço do produto estiver inferior a
R$ 5,00, haverá excesso de oferta nesse mercado.

B Caso o governo intervenha nesse mercado, fixando, para o
produto X, um preço máximo igual a R$ 4,00, o excesso de
demanda será igual a 16 unidades.

C Na situação em apreço, se a demanda passar a ser dada pela

expressão Q
d = 66 − 5P, então, nesse novo equilíbrio, preços

e quantidades aumentarão, tornando-se a nova curva de
demanda menos inclinada que a curva de demanda original, o
que contribuirá para a elevação de sua elasticidade para
qualquer nível de preços.

D Na situação considerada, caso a curva de oferta passe a ser
dada pela expressão Q

s = 10 +5P, então, nesse novo equilíbrio,
serão observados aumentos tanto no faturamento da empresa
quanto na quantidade transacionada e no preço de aquisição do
produto.

E Na situação descrita, a quantidade demandada de X para o
atendimento de todo o mercado é igual a 60 unidades.

QUESTÃO 6

Considere que, em determinada economia, o consumo privado (C)
seja igual a R$ 1.000,00, os gastos públicos (G), a R$ 300,00 e a
poupança privada (S) eleve-se a R$ 100,00. Considere, ainda, que
as exportações líquidas — valor das exportações (X) e valor das
importações (M) — sejam iguais a zero e que o orçamento do
governo esteja equilibrado. Com base nessas informações, assinale
a opção correta. Nesse sentido, considere que a sigla PIB, sempre
que utilizada, refere-se a produto interno bruto.

A O PIB da economia em questão é igual a R$ 1.300,00, e o
investimento iguala-se à poupança privada.

B A propensão média a consumir, nessa economia, é superior a
0,8, e a renda disponível eleva-se a R$ 1.200,00.

C Nessa economia, as vendas externas são nulas, porém o valor
das importações é positivo.

D Se o PIB dessa economia for igual a R$ 1.500,00, a poupança
privada duplicar, o déficit público elevar-se a R$ 50,00,
mantendo-se os gastos constantes, e a balança comercial
apresentar déficit de R$ 10,00, então o investimento deve ser
igual a R$ 160,00 e consumo privado, a R$ 1.050,00.

E Se o PIB dessa economia fosse igual a R$ 1.000,00, seu
consumo privado, igual a R$ 500,00 e o déficit público, a
R$ 40,00, então a renda disponível dessa economia seria igual
R$ 660,00, e seu investimento, a R$ 200,00.

RASCUNHO
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QUESTÃO 7

Tendo em vista que, nas economias de mercado, os preços se

formam diferentemente, de acordo com as estruturas de mercado

vigentes, assinale a opção correta.

A Conforme o equilíbrio maximizador de lucros, mercados

organizados sob a forma de concorrência perfeita fixam suas

quantidades de modo a tornar o lucro marginal positivo.

B Tratando-se de níveis de produção elevados com demanda

mais inelástica, a redução no preço aumenta a receita total do

monopolista, uma vez que, nesse caso, o efeito quantidade

predomina sobre o efeito preço.

C O incentivo à burla no âmbito dos cartéis advém do fato de que

a produção de uma quantidade superior à fixada pelo acordo

reduz os lucros da indústria cartelizada, mas eleva os lucros do

produtor individual.

D O padrão de competição das grandes empresas de TV a cabo

equivale aos dos oligopólios, visto que, em ambos, prevalecem

a diferenciação do produto e a colusão.

E Nos mercados organizados sob a forma de oligopsônio,

existem poucas empresas compradoras que, embora

influenciem os preços, não se beneficiam de barreiras à entrada

no mercado comprador.

QUESTÃO 8

Considerando o estudo da contabilidade nacional, que diz respeito

à mensuração dos agregados macroeconômicos, assinale a opção

correta.

A Os juros sobre capital próprio e os dividendos pagos aos

acionistas brasileiros integram a renda nacional líquida.

B Reajustes do Programa Bolsa Família bem como aumentos do

seguro-desemprego contribuem para elevar tanto a renda

interna bruta quanto a renda disponível da economia brasileira.

C Cortes nos impostos sobre o consumo, como no ICMS,

reduzem tanto o PIB mensurado a custo de fatores quanto o

PIB avaliado a preços de mercado.

D A expansão da internacionalização das empresas brasileiras,

mediante a construção de unidades produtivas no exterior,

contribui para aumentar o produto nacional bruto e o PIB da

economia brasileira.

E Suponha que o PIB de determinada economia tenha passado de

R$ 2.000 bilhões, em 2009, para R$ 3.000 bilhões, em 2010,

e que os preços, mensurados pelo deflator do PIB, tenham

aumentado 20% durante o mesmo período. Com base nessa

situação, é correto afirmar que o PIB real dessa economia

cresceu 30% nesse período.

QUESTÃO 9

Acerca do funcionamento do mercado de câmbio, assinale a opção

correta.

A A valorização recente do real frente ao dólar contribui para

reduzir tanto o déficit em conta-corrente quanto o nível de

investimentos brasileiros.

B Suponha que a taxa de câmbio entre o real e o dólar, igual a

1,00 R$/$, seja desvalorizada em 20% e que as taxas de

inflação que prevalecem no Brasil e nos Estados Unidos da

América sejam iguais a 10% e 20%, respectivamente. Nesse

caso, a taxa de câmbio real será superior à taxa de câmbio

nominal.

C Caso investidores europeus decidam investir mais recursos no

Brasil, a curva de demanda de reais se deslocará para cima e

para a direita e, portanto, o real se apreciará em relação ao

euro.

D Aumentos das importações brasileiras contribuem para

valorizar o real em relação às demais moedas.

E Aumentos da inflação, no Chile, superiores aos que prevalecem

no Brasil elevam a taxa de câmbio real do peso chileno frente

ao real.

RASCUNHO
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QUESTÃO 10

Com relação ao balanço de pagamentos, assinale a opção correta.

A Quando a filial de uma empresa estrangeira no Brasil remete
parte de seus lucros para a matriz sediada no exterior, a
transação deve ser registrada, na conta financeira, como débito.

B Os recursos estrangeiros destinados à aquisição de
participações minoritárias em empresas brasileiras devem ser
contabilizados na conta capital da conta capital e financeira.

C A venda, à vista, de aviões da EMBRAER a país estrangeiro
deve ser creditada na balança comercial e debitada na rubrica
variação de reservas.

D Déficit no saldo total do balanço de pagamentos corresponde
a saldo negativo na conta haveres da autoridade monetária.

E Por serem transferências unilaterais, doações em dinheiro
enviadas pelos brasileiros para ajudar a reconstruir país
estrangeiro devastado por catátrofe natural não alteram a conta
variação de reservas do Brasil.

QUESTÃO 11

Considerando a importância da análise do papel desempenhado pela
moeda — o que inclui o estudo de suas diferentes funções — para
a compreensão das economias de mercado, assinale a opção correta.

A O fato de alguns países utilizarem, durante os períodos de
hiperinflação, ativos ou moeda estrangeira para realizar
transações contradiz o fato de a moeda nacional, durante os
períodos de turbulência econômica, poder dividir com esses
ativos/moedas o papel de meio de troca.

B A moeda desempenha papel crucial na geração dos ganhos de
comércio porque possibilita trocas indiretas.

C A função de reserva de valor constitui característica exclusiva
da moeda.

D O bom desempenho da função da moeda como unidade de
conta dispensa os atributos de divisibilidade e durabilidade do
padrão monetário.

E É característico, nas sociedades modernas, o fato de a moeda
fiduciária ter valor intrínseco.

QUESTÃO 12

Assinale a opção correta em relação aos agregados monetários.

A No Brasil, o meio circulante corresponde ao maior componente
entre os meios de pagamento.

B No conceito ampliado, a base monetária, que representa a
oferta de papel-moeda emitida pelo Banco Central do Brasil
(BACEN), é constituída pelo papel-moeda em poder do
público e pelo total de encaixes dos bancos comerciais.

C O fato de os depósitos na caderneta de poupança terem
superado as retiradas em 38 bilhões de reais no ano passado
contribuiu para elevar os agregados monetários M1 e M2.

D Além das quotas de fundos de investimento e das operações
compromissadas com títulos federais, estão incluídos no
agregado monetário M3 os depósitos especiais remunerados e
os títulos emitidos por instituições depositárias.

E O agregado monetário com maior grau de liquidez é o
agregado M2.

QUESTÃO 13

Ainda com relação à economia monetária, assinale a opção correta.

A Ao financiar o governo federal por meio de empréstimos e

aquisição de títulos públicos, o BACEN exerce sua função de

regulador do sistema monetário.

B No intuito de assegurar o poder de compra da moeda, o

BACEN estabelece as diretrizes gerais das políticas monetária,

cambial e creditícia que regulam o funcionamento do sistema

financeiro.

C O aumento, no final de 2010, da alíquota do depósito

compulsório contribuiu para a redução do multiplicador

monetário da economia brasileira.

D Quando a proporção dos meios de pagamento detidos pelo

público sob a forma de depósitos à vista nos bancos comerciais

diminui, observa-se um aumento do multiplicador monetário.

E Entre 2005 e 2007, o multiplicador monetário brasileiro

elevou-se de forma contínua.

QUESTÃO 14

Com relação ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), assinale a

opção correta.

A Cabe ao Conselho Monetário Nacional autorizar a emissão de

papel-moeda, executar a política monetária e fixar diretrizes e

normas da política cambial.

B Como órgão normativo do SFN, a Secretaria de Previdência

Complementar tem, entre outras atribuições, a de regular,

normatizar e coordenar os fundos de pensão.

C Compete à Superintendência de Seguros Privados controlar e

fiscalizar o mercado de seguros, de previdência privada

fechada e de planos privados de assistência à saúde.

D São autorizadas a criar moeda escritural as agências de

fomento e as sociedades de crédito, financiamento e

investimento, além dos bancos comerciais e das cooperativas

de crédito.

E A Comissão de Valores Mobiliários, além de normatizar e

fiscalizar o mercado de valores mobiliários emitidos por

sociedades anônimas que negociem seus títulos com o público,

garante a observância de práticas comerciais equitativas nesse

mercado.
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QUESTÃO 15

Em relação à política monetária, assinale a opção correta.

A No âmbito do Sistema Especial de Liquidação e Custódia

(SELIC), cuja função principal é custodiar os títulos públicos,

somente os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e pelo

BACEN são aceitos como lastro às operações cursadas no

mercado aberto.

B Atualmente, na maioria dos países, as alterações nas taxas de

redesconto dos respectivos bancos centrais constituem o

instrumento mais utilizado na execução da política monetária.

C As operações de mercado aberto, por se concentrarem no

mercado primário, elevam a dívida mobiliária federal.

D Aumentos da taxa de redesconto, por elevarem o volume de

crédito disponível, contribuem para expandir a oferta

monetária e, mediante redução das taxas de juros, expandem a

produção e o emprego.

E No regime de metas de inflação, sendo a inflação passada

superior à meta fixada, eleva-se a liquidez da economia

mediante a redução da taxa de juros.

QUESTÃO 16

No tocante às políticas fiscais e cambiais bem como ao equilíbrio

macroeconômico, assinale a opção correta.

A O reajuste concedido recentemente aos beneficiários do

Programa Bolsa Família, por deslocar a curva de demanda

agregada para cima e para a direita, constitui exemplo de

política fiscal expansionista.

B O efeito riqueza, por meio do qual se explica a inclinação

negativa da curva de demanda agregada da economia, está

relacionado ao fato de os preços mais baixos, por reduzirem a

demanda de crédito e estimularem a compra de ativos,

implicarem redução das taxas de juros e aumento da demanda

de bens de consumo e de capital.

C O critério abaixo da linha mensura as necessidades de

financiamento do setor público por meio da apuração dos

fluxos de receitas e despesas orçamentárias em dado período.

D Em regimes de taxas de câmbio fixo, quando a taxa de câmbio

é fixada abaixo da que prevaleceria no equilíbrio, a

monetização da economia, decorrente de uma balança

comercial cronicamente superavitária, conduz a pressões

inflacionárias crescentes.

E A exemplo do sistema de taxas de câmbio flutuantes, o sistema

de currency board (conselho de moeda) apresenta a vantagem

de desvincular a emissão monetária das reservas internacionais

do país que o adota.

QUESTÃO 17

Acerca da economia regional e urbana, assinale a opção correta.

A Semelhanças na renda per capita, nos tipos de recursos

naturais e nas estruturas de produção e consumo definem uma

região polarizada ou nodal.

B Segundo Perroux, o conceito de espaço econômico restringe-se

aos aspectos relacionados a solo, relevo, clima, vegetação e

atmosfera, pressupondo contiguidade territorial.

C A ideia de que o crescimento econômico ocorre uniformemente

no espaço econômico de um país embasa a definição de polos

econômicos.

D A nova geografia econômica, por centrar-se na análise locativa

das atividades econômicas dentro dos próprios países, não

permite análise dos tópicos relativos à fusão da economia

internacional com a economia regional.

E No âmbito da nova divisão internacional do trabalho, as

economias semiperiféricas tendem a concentrar-se nas

atividades da indústria de transformação caracterizadas pelo

menor valor agregado, baixo coeficiente tecnológico e uso de

mão de obra de baixa qualificação.

QUESTÃO 18

Acerca do investimento no mercado financeiro e dos contratos de

project finance, assinale a opção correta.

A As letras do Tesouro Nacional — títulos vendidos em oferta

pública e cujo prazo de resgate é definido no momento de sua

emissão — são remuneradas de acordo com a taxa SELIC.

B Entre as vantagens do uso de contratos derivativos, como o

swap e as opções, incluem-se a proteção contra variações

adversas dos preços e a realização de negócios de maior porte

com um volume relativamente pequeno de capital e nível

conhecido de risco.

C As debêntures — títulos de longo prazo emitidos por empresas

— são papéis de renda fixa com rendimento prefixado.

D Aos fundos de investimento de direito creditório é vedada a

aplicação de recursos em direitos creditórios e em títulos

representativos desses direitos cuja origem sejam operações no

mercado financeiro.

E Uma das desvantagens do project finance advém do fato de os

investidores não poderem usar o modelo non recourse, já que

seu limite de responsabilidade vai além dos capitais aportados,

com direito de regresso.
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QUESTÃO 19

Assinale a opção correta com referência a conceitos básicos de

finanças.

A No sistema de capitalização composta, os juros acumulados e

o valor futuro relativos à aplicação de R$ 400,00, durante dois

meses, à taxa de juros de 5% ao mês, são iguais a R$ 61,00 e

R$ 461,00, respectivamente.

B A taxa de juros de 12% ao ano aplicada juntamente com um

indexador em alguns financiamentos imobiliários cujo saldo

devedor seja corrigido mensalmente constitui exemplo de taxa

de juros efetiva.

C O desconto racional de um título de R$ 1.000,00 com

vencimento para 180 dias, à taxa de 10% ao mês, quando

computado pelo método de capitalização simples, é igual a

R$ 600,00.

D Uma vantagem do sistema de amortização francês — que

apresenta amortização crescente — é o fato de a prestação ser

decrescente.

E Quando a taxa mínima de atratividade de um dado projeto

iguala-se à taxa interna de retorno, o valor presente líquido

desse projeto é nulo.

QUESTÃO 20

Em relação à teoria das carteiras e à avaliação de risco, assinale a

opção correta.

A O risco de liquidez corresponde ao risco de perdas resultantes

de variações adversas dos preços de mercado dos ativos, tais

como títulos de dívida e ações.

B O fato de ações de empresas do setor imobiliário apresentarem

alta volatilidade exclui a possibilidade de, no modelo CAPM,

o beta dessas ações, que representa o seu risco sistêmico, ser

maior que 1.

C No Brasil, títulos como os certificados de depósito bancário e

debêntures constituem exemplos de ativos livres de risco.

D Quanto menor for o índice de Sharpe de um fundo de

aplicações financeiras, menores serão os seus riscos e mais

elevados os seus retornos e, portanto, melhor a sua

classificação.

E No método VAR (valor em risco), maximiza-se a perda

esperada de um título, ou de uma carteira de títulos,

considerando-se condições normais de mercado e certo grau de

confiança em um horizonte de tempo.

RASCUNHO
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