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1. Preencha o quadro acima, não deixando de assinar no local indicado; 
2. A avaliação é individual; 
3. Duração da avaliação é de 01 (uma) hora; 
4. Essa avaliação tem o valor de 50 (cinquenta) pontos; 
5. O tempo de tolerância para o início das provas e o tempo de sigilo é de 10 

minutos. 
 
 
QUESTÃO UM: “Nos problemas fundamentais, todas as questões têm início na 
_________________. Fundamentados ela existe porque os desejos humanos de 
consumo são ilimitados, enquanto os recursos disponíveis para satisfazê-los são 
___________________”. 
 
Marque a alternativa que complete os espaços acima: 
 

a) alternativos – propensos; 

b) escassez – limitados; 

c) limitados – custos; 

d) limitados – escassez. 

 
QUESTÃO DOIS: Em um sistema de livre iniciativa privada, o sistema de preços 
restabelece a posição de equilíbrio: 
 

a) Por meio da concorrência entre compradores, quando houver excesso de 

demanda. 

b) Por meio da concorrência entre vendedores, quando houver excesso de 

demanda. 



   
 

c) Por pressões para baixo e para cima nos preços, tais que acabem, 

respectivamente, com o excesso de demanda e com o excesso de oferta. 

d) Por meio de pressões sobre os preços que aumentam a quantidade 

demandada e diminuem a quantidade ofertada e diminuem a demanda, 

quando há excesso de demanda. 

 

QUESTÃO TRÊS: No seu entender, quando falamos em consumo temos alguns 
elementos. Dos três apresentados, qual é o falso: 
 

a) Bens não duráveis de consumo; 

b) Serviços de consumo; 

c) Bens de consumo e investimento. 

 
QUESTÃO QUATRO: Nos índices gerais de preços temos a oferta global. Nela são 
pesquisados os preços de todos os _________________ e _______________, tanto 
os produzidos internamente e exportados, quanto os importados. 
 
Marque a alternativa que complete os espaços acima: 
 

a) Máquinas e equipamentos 

b) Consumo e importados; 

c) Bens e serviços; 

d) N.D.A. 

 
QUESTÃO CINCO: Para conceituarmos demanda, podemos dizer que: "A demanda de 
um determinado bem é dada pela quantidade deste bem que os compradores desejam 
adquirir num determinado período de tempo". Esta afirmação é: 
 

a) Verdadeira; 

b) Falsa; 

c) Não procede esta afirmação; 

d) Esta afirmação falta elementos. 

 
QUESTÃO SEIS: Dadas as seguintes informações: 
 
I - Uma empresa que produzi colchas colocou o seu produto no mercado e realizou 
vendas. Ao perceber que o lucro foi bom, compra novamente matéria prima, contrata 
mão de obra e gastos de produção, empregando tais recursos em um novo ciclo 
produtivo, para produzir, vender e obter lucros. Nesse caso, pode-se considerar que 
essa transação se deu no chamado curtíssimo prazo.  
II - Uma indústria aumenta e reduz a sua produção em função do preço de seus 
produtos. Se o preço sobe, ela é motivada a aumentar o seu volume de produção, 
empregando os seus fatores de produção.  Se o preço cai, ela desemprega os fatores 
de produção, provocando uma queda da oferta. Isso tudo ocorre dentro de uma 
determinada capacidade de produção. Neste caso, pode-se considerar que essa 
atuação é uma característica de longo prazo. 



   
 

III - No Curto prazo, o produto não varia, visto que, a indústria sempre é obrigada a 
trabalhar na sua capacidade máxima de produção, usando toda a tecnologia 
disponível e recursos de gestão. 
IV - O longuíssimo prazo é o período que é considerado muito longo, em que pode 
haver mudanças na tecnologia e aumentar a capacidade de produção do longo prazo. 
Neste caso a tecnologia acaba provocando mudanças significativas, pois pode 
aumentar a capacidade de produção por meio de inovações tecnológicas e 
organizacionais.  
V - Imaginando a produção de liga de alumínio, por exemplo, tenha um rendimento de 
75% da matéria prima (alumínio empregado). Com uma nova tecnologia, esse 
rendimento passou para 95% da matéria prima. Neste caso, considerando apenas 
esse produto na sociedade, pode-se afirmar que houve uma mudança no longuíssimo 
prazo, porque aumentará o volume de produção e reduzirá o custo. 
 
É possível afirmar que: 
 
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Os itens I, II e III estão corretos; 
c) Os itens I, IV e V estão corretos; 
d) Os itens II, III e V estão corretos. 
 
 
QUESTÃO SETE: Dadas as seguintes informações: 
 
(PIBcf – PNBcf =  RLEE); (PNBcf – d = PNLcf) e  (PNLcf=RN), em que:  
 

 PIBcf é igual ao Produto Interno Bruto a custo de fatores; 
 PNBcf é igual ao Produto Nacional Bruto a custo de fatores; 
 d é igual à depreciação; 
 PNLcf é igual a Produto Nacional Líquido a custo de fatores 
 RN é igual à Renda Nacional. 

Marque a opção correta, sabendo-se que, em um determinado país, a Renda Nacional 
somou 128.000 em determinado período de tempo, a depreciação foi igual a 16.000 e 
a RLEE foi de 22.800: 
 

a) O PIB cf é igual a 166.800,00 o PNB cf é igual a 144.000,00;  
b) O PIB cf é igual a 150.800,00 e o PNB cf é igual a 128.000,00;  
c) O PIB cf é igual a 166.800,00 e o PNB cf é igual a 150.800,00; 
d) O PIB cf é igual a 150.800,00 e o PNB cf é igual a 144.000,00. 

 
 

QUESTÃO OITO: Leia todas as afirmações abaixo e procure o gráfico que melhor 

represente cada afirmativa. Depois, relacione com o título que melhor represente o 

gráfico. Por último, marque a alternativa correta, considerando a sequencia: gráfico, 

afirmativa e título. 

 

Afirmativas (i, ii, iii, iv): 
i) Quando ocorre a situação (título do gráfico) pode ocorrer uma situação de 
recessão, com redução de preços e de produção. No entanto, com a redução da 
produção, os preços dos recursos produtivos também caem, fazendo com que surja 
um novo ponto de equilíbrio mais baixo. 



   
 

ii) Quando ocorre a situação (título do gráfico), um novo equilíbrio surge acima da 
capacidade de produção, isso faz com que os preços subam, no curto prazo, mas 
acaba voltando para o ponto de pleno emprego. Como consequência dessa situação, 
há a volta ao pleno emprego, que é definido pelo longo prazo, porém com o Nível 
Geral de Preços maior, provocando a inflação. 
iii) No caso da (título do gráfico), o ponto de equilíbrio tende a se deslocar para cima, 
em virtude do aumento de preços provocado pela redução da quantidade de produto 
disponível. Com a redução da quantidade do produto, os custos dos recursos 
produtivos caem, e com isso, o preço acaba caindo, fazendo com que a situação volte 
para o pleno emprego anterior. No momento de desajuste há desemprego. 
iv) Com a situação (título do gráfico), o equilíbrio se dará com quantidades maiores e 
preços menores. No longo prazo essa situação é impossível de resistir, fazendo com 
que haja um aumento de preços e a volta ao ponto de equilíbrio anterior. 
 
Títulos dos gráficos (1,2,3,4): 
1. Aumento na demanda agregada; 
2. Redução na demanda agregada; 
3. Aumento na oferta agregada; 
4. Redução na oferta agregada. 
 
Gráficos (m, n, o, p) 

 

 

 

 

 

 

                      (m)                                                              (n) 

 

 

 

 

 

 

                      (o)                                                        (p) 

 
Considerando todos os gráficos na sequencia m, n, o, p, podemos escrever os 
resultados da seguinte forma: 
 

a) (m, i, 2); (n, iii, 4); (o, vi, 3); (p, ii, 1); 
b) (m, iii, 1); (n, i, 2); (o, ii, 3); (p, iv, 4); 
c) (m, iv, 4); (n, ii, 2); (o, i, 1); (p, iii, 3); 
d) (m, iii, 4); (n, i, 2); (o, ii, 1); (p, iv, 3). 
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QUESTÃO NOVE: Marque a opção correta em relação ao modelo IS-LM: 
 

a) As curvas IS e LM impactam a renda, porém não exercem efeito sobre o PIB 
de um país; 

b) O que determina a variação nas curvas IS e LM é a taxa de juros. Se a taxa de 
juros subir é bom tanto para a curva de IS quanto de LM; 

c) A taxa de juros (i) contribui para que as curvas IS e LM se encontrem na 
chamada situação de equilíbrio entre o mercado real e o mercado 
financeiro; 

d) O modelo IS-LM é dividido em mercado real, representado pelo LM e pelo seu 

mercado financeiro representado pelas letras IS. 

 
 

QUESTÃO DEZ: De acordo com o gráfico do modelo IS-LM, representado a seguir, 
marque a alternativa correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Quando i= i2 as empresas e as pessoas buscarão mais recursos para investir 

na economia real; 
b) Quando i=i2 há a redução da renda real e o aumento da renda monetária; 
c)  Quando i=i1, as empresas buscarão menos recursos para investir na 

economia; 
d) Quando i=i1, há um aquecimento do mercado real e alto crescimento do 

mercado financeiro, com alto risco. 
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