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

C Sempre que utilizadas, as siglas subsequentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte
forma: BACEN = Banco Central do Brasil; BB = Banco do Brasil S.A.; IBGE = Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; IGP
= Índice Geral de Preços; PIB = Produto Interno Bruto; PIL = Produto Interno Líquido; PNB = Produto Nacional Bruto; INCC =
Índice Nacional da Construção Civil; INPC = Índice Nacional de Preços ao Consumidor; IPA = Índice de Preços no Atacado;
IPCA = Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

QUESTÃO 1

Com base nos conceitos fundamentais de economia, assinale a
opção correta.

A O que produzir, como produzir e por que produzir são questões
básicas da economia.

B A economia ocupa-se exclusivamente do consumo presente de
bens e serviços.

C A quantidade de bens produzida não é relevante para a
economia.

D O estudo da macroeconomia independe da compreensão
microeconômica da economia.

E A microeconomia estuda o comportamento dos agentes
econômicos, e a macroeconomia estuda os fenômenos
econômicos.

QUESTÃO 2

Considerando que fatores de produção são os recursos utilizados
para a produção de bens e serviços, e que uma produção eficiente
é caracterizada pelo pleno emprego desses fatores, assinale a opção
correta.

A Se o setor de recursos humanos do BB verifica que todas as
vagas existentes estão preenchidas, então é correto concluir
que a fronteira de possibilidades de produção foi atingida. 

B A implementação, nos sistemas de informação do BB, de um
progresso tecnológico que aumente a produtividade levará a
um deslocamento da fronteira de possibilidades de produção
do BB para baixo e para a esquerda.

C O fator de produção trabalho considera tanto a educação
quanto o conhecimento incorporados na força de trabalho.

D Estar em uma situação de desemprego de um fator significa
estar em uma situação no interior da fronteira de possibilidades
de produção.

E É impossível atingir pontos além da fronteira de possibilidades
de produção, mesmo no longo prazo.

QUESTÃO 3

Assinale a opção correta em relação a mercados.

A Demanda é a realização efetiva da compra de determinado bem
ou serviço.

B Oferta é a realização efetiva da venda de determinado bem ou
serviço. 

C A periodicidade não é relevante para o mercado.
D Quanto maior for o preço de determinado bem, maior será o

desejo dos produtores de vender este bem.
E Quanto maior for o preço de determinado bem, maior será o

desejo dos consumidores de adquirir esse bem.

QUESTÃO 4

Sabendo que vários fatores afetam os desejos dos consumidores e
dos produtores, assinale a opção correta.

A As preferências do consumidor, sua restrição orçamentária e os
preços dos insumos utilizados na fabricação de determinado
bem afetam os desejos do consumidor.

B Alterações do preço do bem causam um deslocamento da curva
de demanda.

C Os preços dos bens substitutos afetam os desejos do produtor
de ofertar determinado bem. 

D Um avanço tecnológico desloca a curva de oferta para a
esquerda.

E Aumento das expectativas futuras afeta tanto o desejo de
demandar quanto o desejo de ofertar.

QUESTÃO 5

É característica de um mercado em concorrência perfeita

A a existência de grande número de compradores e vendedores
tomando decisões conjuntamente.

B a perfeita diferenciação entre os produtos ofertados e os seus
substitutos.

C a plena mobilidade de recursos e produtos.

D a existência de agentes mais bem informados que outros.

E a ação dos agentes econômicos visando afetar os preços dos
bens e serviços.

QUESTÃO 6

Decisões de produção são afetadas, entre outros aspectos, pelos
custos de produção. Em relação a esse tipo de custos, assinale a
opção correta.

A O custo médio é um bom indicador para a empresa decidir pela
produção de unidades adicionais de produto.

B Se a receita total estiver cobrindo o custo variável de
determinada empresa, será vantajoso continuar a operar, pois,
assim, o prejuízo será menor do que no caso de encerramento
das atividades.

C Se a receita total for superada pelo custo total, será indicado
encerrar a atividade da empresa.

D Custos afundados devem ser considerados nas tomadas de
decisão.

E Custos afundados têm custos de oportunidades muito altos.
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QUESTÃO 7

Em relação a elasticidade, assinale a opção correta.

A Para um bem normal, a elasticidade-renda da demanda é

positiva e menor que um. Para o caso em que a elasticidade-

renda da demanda é maior que um, o bem é dito superior.

B Aumento de preço de determinado bem com demanda elástica

leva a aumento da receita total da empresa.

C Redução de preço de determinado bem com demanda com

elasticidade de demanda unitária provoca aumento

proporcional na receita total.

D A variável tempo afeta a elasticidade-preço da oferta, mas não

afeta a elasticidade-preço da demanda.

E Bens necessários tendem a ter demanda preço elástica.

QUESTÃO 8

Acerca das características das principais estruturas de mercado,

assinale a opção correta.

A O produto, em um mercado oligopolista, é não diferenciado.

B No mercado de monopólio, há baixa dificuldade de entrada.

C No mercado monopsonista, o vendedor determina o preço.

D Agroindústria é um bom exemplo de mercado oligopsonista.

E Em oligopólios, comportamento cooperativo tende a ser

cumprido, por gerar ganhos iguais para todos.

QUESTÃO 9

O modelo do fluxo circular da renda

A exclui os serviços, pois estes são bens intangíveis.

B inclui a renda dos salários e lucros, mas exclui a renda

proveniente de juros e aluguéis.

C trata de uma economia fechada; portanto, sem comércio

internacional.

D considera, implicitamente, uma economia com governo.

E apresenta identidade entre produto e renda, mas não identidade

entre despesa e renda.

QUESTÃO 10

Em determinado país, é cultivada cana para a produção de
açúcar e de álcool. Nesse país, não há nenhuma outra atividade
econômica nem depreciação. Os produtores de cana vendem 50%
da produção para as usinas de açúcar e os outros 50%, para as
usinas de álcool. Esses plantadores de cana não utilizam nenhum
insumo na produção de cana e as duas usinas remetem
US$ 200 milhões de lucros ao exterior. Além disso, os habitantes
do país recebem US$ 50 milhões de remessas vindas do exterior. 

cana álcool açúcar

insumos 0 1.000 1.000

salários 800 900 700

lucro 1.200 1.200 900

valor da produção 2.000 3.100 2.600

A partir da situação descrita acima e dos dados apresentados na
tabela, que se referem ao ano de 2010, em milhões de US$, é
correto afirmar que, nesse país, o

A PIB, pela ótica da renda, é de US$ 5.700 milhões.

B PIB, pela ótica do produto, é de US$ 2.600 milhões.

C PIL será, ao final do ano, igual US$ 7.700 milhões.

D PNB será, ao final do ano, de US$ 2.400 milhões.

E valor adicionado na produção de açúcar é de
US$ 1.000 milhões.

RASCUNHO
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QUESTÃO 11

Oferta agregada e demanda agregada resumem todos os mercados

macroeconômicos e as políticas à disposição do governo em um

plano bidimensional, cujos eixos retratam o nível de preços e a

produção global. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

A A oferta agregada incorpora o mercado de trabalho e o de

títulos do governo.

B A demanda agregada incorpora o mercado de bens, de moeda

e o de títulos do governo.

C A curva de demanda agregada mostra a relação entre o nível

de preços agregado e a quantidade de produto agregado

demandada pelas famílias e empresas em uma economia

fechada e sem governo.

D A curva de demanda agregada apresenta inclinação negativa

por causa do efeito riqueza e do efeito taxa de juros.

E Pela demanda agregada, um aumento no nível de preços

agregado aumenta os gastos em investimento e consumo.

QUESTÃO 12

Balanço de pagamentos é o registro contábil de todas as transações

econômicas realizadas entre os residentes de determinado país e o

resto do mundo em determinado período. Acerca desse assunto,

assinale a opção correta.

A Residentes compreendem moradores permanentes —

incluindo-se os estrangeiros —, firmas sediadas no país e

esferas do governo — incluindo-se embaixadas de países

estrangeiros.

B Os registros no balanço são efetuados segundo a moeda do

país do residente.

C As exportações e importações são contabilizadas de acordo

com o valor de embarque da mercadoria, considerando-se

também os custos relacionados ao transporte.

D Se determinado país possui saldo positivo em transações

correntes e superior ao saldo das obrigações da conta capital e

financeira, esse país pode investir em outros países, conceder

empréstimos ou mesmo acumular reservas.

E Quando determinado país está superavitário em sua balança

comercial, ele está deficitário em sua balança de serviços.

QUESTÃO 13

Taxa de câmbio é um mecanismo pelo qual as moedas doméstica e
estrangeira são trocadas entre si, ou seja, é o preço em moeda
nacional de uma unidade de moeda estrangeira. A respeito de taxa
de câmbio, assinale a opção correta.

A Quando há desvalorização cambial, há menos moeda nacional
para a aquisição de determinada unidade de moeda estrangeira.

B Para ajustar a taxa de câmbio nominal, é necessário multiplicar
essa taxa pelo índice de inflação do mercado nacional e dividir
o resultado pelo índice de preços do país estrangeiro.

C Desvalorização cambial incentiva o turismo estrangeiro no país
e desestimula o turismo de nacionais no exterior.

D Valorização cambial estimula as exportações e desestimula as
importações de bens e serviços.

E Política cambial é a única responsável pelo estímulo e
desestímulo às exportações e importações.

QUESTÃO 14

Moeda é um ativo financeiro de aceitação geral usada para adquirir
bens e serviços e liquidar qualquer outro compromisso futuro ou à
vista. A respeito de moeda, assinale a opção correta.

A Meios de pagamento correspondem ao papel-moeda em poder
do público mais os depósitos à vista nos bancos comerciais.

B Moeda fiduciária ou moeda de curso forçado possui valor
intrínseco e, portanto, é aceita facilmente pelo público.

C A moeda funciona como reserva de valor, ou seja, uma medida
de valor das mercadorias usada para fixar preços.

D Em economias inflacionárias, a reserva de valor serve para
garantir o poder de compra ao longo do tempo.

E Mesmo com custos de estocagem e transação elevados, a
moeda ainda continua a desempenhar bem suas funções
básicas. 

QUESTÃO 15

O multiplicador monetário é uma variável que indica, dada a base
monetária, o volume de meios de pagamento que está circulando na
economia em determinado momento. Com relação ao multiplicador
monetário, assinale a opção correta.

A Se o multiplicador da economia corresponde a 2,0 e o BACEN
fez a base monetária variar em 250 milhões, então os meios de
pagamentos foram expandidos em 125 milhões.

B Expansão dos meios de pagamento pode originar-se de redução
da base monetária.

C Redução dos meios de pagamento pode originar-se da
diminuição da relação encaixe total/depósitos à vista nos
bancos comerciais.

D Expansão dos meios de pagamento pode originar-se de
aumento da proporção dos meios de pagamento retida pelo
público sob a forma de depósitos à vista nos bancos
comerciais.

E O encaixe total depende de percentual fixado pelo BACEN.
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QUESTÃO 16

De 1960 até 1994, o Brasil viveu um período de elevados índices

de inflação. Com relação a inflação, assinale a opção correta.

A Inflação é aumento esporádico do nível geral de preços da

economia.

B Aumento generalizado dos salários dos empregados da

economia caracterizaria inflação de demanda.

C Indexação de reajuste de contratos públicos ou privados

provoca inflação de custos.

D Gastos públicos sem controle que levam à perpetuação dos

deficits orçamentários e consequente emissão monetária

acarretam inflação de demanda.

E Guerras em países produtores de petróleo tendem a causar

inflação estrutural.

QUESTÃO 17

Inflação tende a afetar o poder de compra dos cidadãos e a distorcer

os preços nominais e reais dos bens e serviços. Por isso, no Brasil,

vários índices de preços foram criados visando um reajuste desses

preços próximo da realidade. Com respeito a esse assunto, assinale

a opção correta.

A O INPC, calculado pelo IBGE, considera as famílias

assalariadas com rendimento de um a dez salários mínimos.

B O IPCA considera, no seu cálculo, as famílias com

rendimentos mensais compreendidos entre um e quarenta

salários mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos.

C O IGP, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, considera o

IPA, o INPC e o INCC.

D Uma das distorções mais sérias provocadas pela inflação diz

respeito à redução do poder aquisitivo das classes sociais que

dependem de rendimentos como lucros e juros.

E Considerando-se uma taxa de câmbio estável, um país com

inflação muito elevada em relação aos demais países tem seus

produtos mais baratos relativamente aos importados.

QUESTÃO 18

Normalmente, governos utilizam instrumentos de políticas
econômicas visando o bem-estar social e um bom andamento da
economia. Acerca de instrumentos de políticas econômicas, assinale
a opção correta.

A Política monetária que reduz a oferta de moeda e aumenta as
taxas de juros tende a provocar aumento na demanda, nas
vendas, na produção e no emprego.

B Em uma economia com pressões inflacionárias por meio do
excesso de demanda, a política monetária expansionista é uma
estratégia eficaz para combater essas pressões.

C Em uma economia com recessão e elevados níveis de
desemprego, a política monetária contracionista é um eficaz
instrumento para gerar empregos e fazer essa economia
crescer.

D Aumento das taxas dos depósitos compulsórios e compra de
títulos do governo no mercado aberto são exemplos de
instrumentos de política monetária contracionista.

E Política fiscal contracionista visa o controle da inflação, mas
induz a economia à recessão ou, pelo menos, à desaceleração.

QUESTÃO 19

A política externa pode ser subdividida em política cambial e
política comercial. Com relação à política externa, assinale a opção
correta.

A No Brasil, o BACEN é o monopolista da política cambial na
compra ou venda de divisas.

B O país que adota uma política de câmbio fixo perde o controle
da sua política monetária.

C Em um país com regime cambial flutuante, há necessidade de
controle das reservas internacionais. 

D Políticas comerciais protecionistas tendem a elevar os preços
dos produtos nacionais e, consequentemente, aumentar a
competitividade desses produtos no exterior.

E A Organização Mundial do Comércio tem incentivado os
países-membros a abrirem suas economias por meio da
substituição das barreiras tarifárias por barreiras não tarifárias.

QUESTÃO 20

Acerca de investimentos no mercado financeiro, assinale a opção
correta.

A O mercado de renda fixa compõe-se de ativos de renda fixa, ou
seja, aqueles cuja remuneração é pactuada no momento da
aplicação a uma taxa prefixada.

B Derivativos são instrumentos financeiros que independem do
valor de qualquer outro ativo.

C Nas operações realizadas no mercado de balcão organizado,
não existe um fundo de garantia que as respalde.

D Arbitragem é uma operação por meio da qual o investidor
obtém lucro com risco, realizando transações simultâneas em
dois ou mais mercados.

E Mercado de capitais é um segmento do mercado financeiro,
formado por instituições bancárias que trabalham, sobretudo,
com instrumentos de médio e longo prazos.
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