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SIMULADO PARA O CACD 2019
1.

No que diz respeito à teoria microeconômica, julgue os itens que se seguem.

( ) Estando um mercado concorrencial em equilíbrio de longo prazo, se houver uma contração
da demanda agregada, então, no novo equilíbrio de longo prazo, após ajustes no mercado, o
preço será igual ao inicial.
( ) Em um mercado de concorrência perfeita, como existem livre entrada e livre saída de
empresas no mercado, o lucro de curto prazo de uma empresa nunca é negativo.
( ) Uma análise do comportamento da indústria permite observar que empresas ganham
mercado ao juntarem-se a outras. Esse comportamento é denominado fusão, que pode ser
vertical ou horizontal. As fusões horizontais são caracterizadas pela fusão de empresas que
estão em diferentes estágios de produção.
( ) O defeso é a paralisação das atividades de pesca para proteger as espécies de peixes
durante o seu período de reprodução. Assim, todo pescador profissional que exerce suas
atividades de forma individual ou em regime de economia familiar fica impedido de pescar
durante a época de reprodução das espécies-alvo de suas pescarias. A ação de pescar no
período de defeso e seu impacto sobre a atividade pesqueira em geral representam uma falha
de mercado classificada como externalidade negativa.
2.

Ainda sobre a teoria microeconômica, julgue os itens que se seguem.

( ) Em um processo produtivo, se existir produto marginal decrescente em relação a um
insumo, então os retornos de escala serão decrescentes.
( ) No longo prazo, a decisão ótima de uma empresa será co ntinuar operando em determinado
mercado, desde que o preço do produto se mantenha igual ou superior ao custo médio de
produção do bem.
( ) Em um mercado perfeitamente competitivo, a demanda para o ofertante é negativamente
inclinada.
(
3.

) Um monopolista maximiza o lucro na parte elástica da demanda.
No que diz respeito à teoria macroeconômica, julgue os itens que se seguem.

( ) De acordo com o Princípio da Equivalência Ricardiana, uma redução dos impostos leva a
um aumento proporcional do consumo privado.
( ) A existência de um viés inflacionário (proposto por Kydland e Prescott) constitui-se em um
dos argumentos contrários ao uso de uma regra monetária.
( ) Quanto mais endividado for o governo de um país e maior for a taxa de juros paga para
financiar sua dívida, maior será o superávit requerido na balança comercial para que a trajetória
da dívida pública seja sustentável.
( ) Segundo Friedman, a Curva de Phillips deve ser ampliada pela inclusão das expectativas
de inflação. Assim, no curto prazo há uma relação negativa entre inflação e desemprego e no
longo prazo a moeda é neutra.
4.
No que diz respeito às contas nacionais, balanço de pagamentos e câmbio,
julgue os itens que se seguem.
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( ) O PIB real refere-se à contabilização do valor de mercado, ao preço de um período base,
de tudo o que foi produzido de bens e serviços finais dentro de um território.
( ) Se o PIB nominal cresceu 50% e o PIB real cresceu 20%, então o deflator implícito do PIB
é de 30%.
( ) 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.
( ) Os pagamentos de juros de empréstimos realizados por empresas privadas nacionais junto
a instituições financeiras estrangeiras fazem parte da conta de transações correntes do balanço
de pagamentos.
5.

No que diz respeito à teoria macroeconômica, julgue os itens que se seguem.

( ) Nos modelos de crescimento endógeno, a acumulação de capital se caracteriza pelos
rendimentos marginais decrescentes.
( ) Segundo o modelo neoclássico de Solow, o nível de capital no estado estacionário é obtido
pela intersecção da curva de investimento bruto com a linha reta que representa a depreciação
efetiva para o capital.
( ) 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.
(
) Uma depreciação real da moeda doméstica leva imediatamente a um aumento das
exportações líquidas.
6.

Sobre economia brasileira, julgue os itens que se seguem.

( ) O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi criado na década
de 50 do século passado para analisar os projetos de empréstimos de longo prazo ao setor
privado e eliminar os pontos de estrangulamento apontados no Plano de Metas de Juscelino
Kubitschek.
( ) Um dos efeitos da depressão mundial na economia brasileira, nos anos 30 do século
passado, foi a deterioração das relações de troca de produtos brasileiros no mercado
internacional, isto é, o aumento nos preços dos produtos exportados e a queda nos preços dos
produtos importados pelo Brasil.
( ) Durante o governo de Café Filho, o ministro Eugênio Gudin apresentou árdua crítica ao
modelo desenvolvimentista e propôs a adoção de rigorosas medidas de controle da inflação e
da expansão do crédito.
( ) Ainda que introduzida uma idade mínima universal para aposentadoria no Brasil, os gastos
previdenciários como proporção do PIB tendem a crescer nos próximos decênios como
resultado do processo de envelhecimento da população e da própria estrutura da previdência
no Brasil, baseada na solidariedade.
7.
No que diz respeito às teorias de comércio internacional, julgue os itens que se
seguem.
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( ) Sendo a mão de obra pouco qualificada um fator de produção relativamente mais escasso
nos EUA do que é no México, em comparação à oferta de trabalho qualificado, o modelo de
Heckscher-Ohlin prevê perdas para os trabalhadores norte-americanos de baixa qualificação
como decorrência do comércio internacional de bens intensivos nesse tipo de fator de produção.
( ) Pela teoria do Ciclo-Produto, a produção de um novo modelo de veículo, com tecnologia
inovadora, tende a migrar para país com baixo custo de mão de obra logo que essa se torne
padronizada e pouco intensiva em pesquisa e trabalho qualificado, mesmo que esse país não
possua demanda interna pelo veículo que justifique o investimento em novas plantas produtivas
em seu território.
( ) As economias de escala externas podem levar à manutenção de padrões de especialização
do comércio internacional inconsistentes com aqueles que seriam derivados das vantagens
comparativas, principalmente no caso de países com grandes indústrias já consolidadas.
(
) O comércio interindústrias é relativamente mais importante do que o comércio
intraindústrias nas relações comerciais entre países similares em termos de desenvolvimento
tecnológico e dotação de fatores de produção.
8.

Julgue os itens subsequentes, relativos à economia internacional.

( ) Em uma economia com taxa de câmbio fixa e perfeita mobilidade de capitais, uma política
monetária contracionista provoca uma redução no estoque de moeda estrangeira em poder do
Banco Central. F
( ) Em um regime de câmbio fixo com perfeita mobilidade de capitais, a oferta de moeda é
uma variável endógena.
( ) A paridade do poder de compra, em sua versão relativa, estabelece que a taxa de câmbio
nominal é igual ao diferencial entre a inflação doméstica e a externa.
( ) Se o governo brasileiro impuser uma cota para importação de cebolas do exterior no
mesmo patamar do volume que será importado com a elevação do imposto sobre a importação,
o preço da cebola no mercado interno ficará em patamar mais elevado do que aquele resultante
da majoração tarifária.
Gostou do simulado? Acesse https://economiacacd.com/ e conheça nossos cursos para o CACD
2019!
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