
   
  

PROVA MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES - DIPLOMATA 

QUESTÕES DE NOÇÕES DE DIREITO 

 

QUESTÃO NÚMERO 66 

COMENTÁRIO:  

1. Item falso. Note que o imposto de Tobin se refere ao processo de tributação sobre movimentações 
financeiras internacionais de caráter especulativo, o que não é o caso da questão. Para que a questão fique 
correta, Ela deve se referir ao imposto Pigouviano, já que é esse que incide sobre bens que causam 
externalidades negativas. 
 

2. Verdadeiro. Note que ao emitir sulfato de amônia, a Forbes gera uma externalidade negativa sobre a 
produção de tapetes de fibra de cacau da Cooke. 
 

3. Verdadeiro. De acordo com o Teorema de Coase, quando os custos de transação são desprezíveis, uma 
boa política a ser adotada para corrigir ineficiências geradas pela existência de externalidades é a definição 
adequada dos direitos de propriedade.  
 

4. Verdadeiro. Ainda de acordo com o Teorema de Coase, dado que existe a definição clara dos diretos 
de propriedade e admitindo-se custos de transação desprezíveis, é possível permitir uma negociação entre as 
partes. Para o caso do texto acima,  isso poderia levar a um acordo em que a Cooke permitiria que a Forbes 
lançasse sulfato de amônia.  
 

 
QUESTÃO NÚMERO 67 

COMENTÁRIO:  

1. Falso. Assim como o fornecimento de energia elétrica é realizado via lei e é um monopólio natural, o 

fornecimento de água e saneamento também. Note que esse é um caso clássico de monopólio natural já 

que envolve altos custos fixos é irrelevante custo marginal de produção. 

 

2. Falso. Esse tipo de política tem como objetivo tirar os concorrentes do mercado para que a empresa se torne 

monopolista. Políticas como essa, conhecidas como dumping, são fortemente combatidas pelo governo. 

 

3. Verdadeiro. Note que todas as prerrogativas de um mercado em concorrência perfeita são atendidas no 

item: 

a. Produto homogêneo, 

b. Informação completa,  



   
  

c. Livre entrada e saída de produtores e consumidores e 

d. Mercado atomizado (“agentes pequenos e numerosos) 

Assim, com base nesses pressupostos, é possível dizer que esse mercado terá um preço único para todos os 

participantes. 

A questão é feliz em apontar que choques podem, de forma temporária, levar a um desnível no preço, mas 

que ele volta ao patamar ajustado depois de um período curto. 

 

4. O mercado contestável tem como característica fundamental a presença de apenas um ou poucos 

produtores que se comportam como se estivessem na concorrência perfeita (com preço e quantidade 

ofertada compatível com a concorrência perfeita). Para as empresas participantes desse mercado, é mais 

importante reduzir o número de concorrentes (colocando a barreira a entrada do preço estabelecido) que 

ter altos lucros por conta de uma alta de preços. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 68 

COMENTÁRIO:  

A questão trata sobre o Plano Trienal criado durante o governo Jango. Contudo, note que a questão pede o 

período de 1962 até 1967. Nesse caso, deverá ser considerado, também, o período inicial do governo 

militar. 

 

1. Falso. O lema “50 anos em 5” era do Plano de Metas, criado no governo JK para promover o 
crescimento econômico. Além disso, o Plano Trienal foi concebido para ser executado em três anos, 
não cinco. 
 

2. Verdadeiro. Veja que, embora não seja apontado no texto, a criação do CMN e do BACEN são de 1964 
e resultam nas primeiras medidas do PAEG implementado pelo governo militar. Esse ponto não se 
refere ao texto, mas ao período apontado na questão. 

 

3. Verdadeiro. Diferentemente do que acontecia com os planos anteriores, o Plano Trienal propunha 
reformas de base, como, por exemplo, a reforma agrária, a fim de estabilizar o país. 

 

4. Falso. A estabilização de preços promovida via congelamento de preços só aconteceu no Brasil no 
governo Sarney, a partir do plano Cruzado em 1986. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 69 

COMENTÁRIO:  



   
  

1. Falso. Ao realizar a política monetária, o banco central possui três instrumentos fundamentais: 
a. Depósitos ou encaixes compulsórios, 
b. Taxa de redesconto 
c. Operações em mercado aberto 

Note que a questão excetua a letra (c) que é, de fato, o instrumento utilizado de forma mais recorrente 

para se realizar a política monetária. 

 

2. Falso. O Banco Central possui 4 funções fundamentais: 
Emissor exclusivo de moeda: tem total monopólio sobre a emissão de moeda no país; 

Executar as políticas monetárias e cambiais: regula a quantidade de dinheiro em circulação, influencia as 

taxas de juros e controla a quantidade de moeda estrangeira no país. Faz isso através de operações no 

mercado de títulos públicos e de câmbio; 

Banqueiro do governo: é o banco central quem guarda as reservas internacionais do governo em ouro ou 

moeda estrangeira; 

Banco dos bancos: empresta dinheiro aos bancos além de ser o mantenedor dos depósitos compulsórios. 

Note que a função apontada no item se refere ao fato do Banco Central ser banqueiro do governo. 
Essa função não está associada ao fato do banco central fazer a emissão da moeda, o que é uma outra 
função do banco. 
 

3. Falso. A supervisão das instituições financeiras cabe, exclusivamente ao Banco Central. Outras 
instituições podem fazer um processo de auditoria independente, mas não podem fiscalizar e punir 
como o Bacen. 
 

4. Falso. Apesar do Banco Central ser o guardião da moeda, não cabe a ele regular o volume de dinheiro 
e de crédito da economia. Essa função cabe ao Conselho Monetário Nacional. O Banco Central é o 
executor das políticas definidas pelo CMN. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 70 

COMENTÁRIO:  

1. Verdadeiro. Note que quando existe uma política clara de intervenção cambial quando da existência 
de choques, isso traz mais estabilidade para a economia. Na inexistência desse tipo de marco 
prudencial, o país pode sofrer crises cambiais de amplitude variada. 
 

2. Falso. A conta que registra o pagamento de juros, lucros e dividendos no Balanço de Pagamentos é a 
conta de rendas, pela metodologia nova, ou na conta de serviços de fatores, pela metodologia antiga. 
As doações, por sua vez, são contabilizadas na rubrica de Transferências Unilaterais. 
 

3. Verdadeiro. O IED tem como característica ser um investimento produtivo e não especulativo. Dessa 
forma, por ter características mais estruturais, não é fortemente afetado pelas flutuações da 
economia. Fato contrário é observado no capital especulativo. 
 



   
  

4. Falso. A depender do grau de exposição de um país aos capitais especulativos, o país será fortemente 
afetado e terá que direcionar, de forma adequada a sua política econômica (seja monetária, seja fiscal). 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 71 

COMENTÁRIO:  

1. Falso. O AIIB entrou em atividade ainda em 2015. Além disso, segundo seu Convênio Constitutivo, o 
banco busca (i) fomentar o desenvolvimento sustentável e (ii) promover a cooperação e parceria 
regionais ao lidar com os desafios de desenvolvimento comuns aos países asiáticos. Veja que a questão 
aponta que existe uma limitação no que diz respeito as parcerias, o que não seria verdade. 
 

2. Falso. Note que a crítica se dá pela falta de recursos de longo prazo, já que os recursos de curto prazo 
não atendem as demandas estruturais das economias. 

 

3. Verdadeiro. Veja que o capital privado busca fazer operações que têm garantia de retorno de curto 
prazo e viabilidade econômica. Os bancos multilaterais de desenvolvimento entram, justamente, para 
cobrir as lacunas dos investimentos de longo prazo e com baixa viabilidade econômica, mas forte apelo 
social e ambiental. 
 

4. Verdadeiro. O NBD possui um capital autorizado de US$ 100 bilhões (embora os países membros 
tenham integralizado apenas metade disso. Além disso, os países membros possuem igual direito a 
voto (20% do total para cada país) e, de acordo com o artigo 24 da sua constituição, “O Banco, em suas 
operações, poderá fornecer financiamento em moeda local do país no qual a operação seja realizada, 
desde que políticas adequadas sejam postas em prática para evitar descasamento significativo de 
moedas.” 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 72 

COMENTÁRIO:  

1. Falso. A elasticidade preço da demanda de mercado pode ser inferior a um quando se tratar de um 
bem necessário. Note que a demanda da empresa poderá ser infinitamente elástica, mesmo sendo a 
demanda de mercado inelástica. Isso não está associado a presença de barreiras de mercado, mas a 
uma característica do bem. 
 

2. Falso. A deterioração dos termos de troca não explicou a mudança estrutural ocorrida no Brasil nos 
anos 1930. Na verdade, é possível dizer que a crise de 1929 colocou em xeque o modelo adotado pelo 
Brasil até então baseado na exportação de produtos da agricultura. Como resposta a crise, o Brasil 
adotou um processo de industrialização fechada (focada no mercado doméstico), atráves da métrica 
do Processo de Substituição de Importações – PSI. 

 

3. Falso. Quando o bem possui demanda inelástica, o aumento do preço levará a um aumento da receita 
da firma, já que a quantidade será pouco impactada pela variação do preço do bem. 

 



   
  

4. Falso. Quanto mais preço-elástica for a curva de demanda, menor será o poder de mercado do 
monopolista. Ou, dizendo de outra forma, quanto menos preço elástica for a demanda com a qual a 
empresa se depara, maior é o poder da empresa sobre o consumidor e, portanto, maior será a 
diferença entre o preço praticado e o custo marginal. 

 

QUESTÃO NÚMERO 73 

COMENTÁRIO:  

1. Verdadeiro. Se a função utilidade for linear, estamos tratando de bens substitutos. Nesse caso, o 
processo de escolha levará a uma solução de canto, de tal forma que um dos bens poderá ter o seu 
consumo zerado. 
 

2. Verdadeiro. As preferências do consumidor poderão estar associadas a bens inferiores. Nesse caso, 
um deslocamento da restrição orçamentária proveniente de um aumento da renda poderá levar a 
redução do consumo de um dos bens. 

 

3. Falso. Para o caso dos bens normais, um aumento do preço leva, necessariamente, a uma redução do 
consumo, já que o efeito renda reforça o efeito substituição que, nesse caso, será negativo. Note que 
como o consumo ficou inalterado, tem-se o caso do bem inferior, em que o aumento do preço faz com 
que o efeito renda seja contrário ao efeito substituição, levando, em última instância, a uma 
inalteração da quantidade quando do aumento do preço (fato que leva a concluir que o efeito renda 
tem amplitude exatamente contrário ao efeito substituição). 

 

4. Verdadeiro. Esse é o caso do bem neutro. Para esse tipo de bem, as curvas de indiferença se 
comportam como retas de 90º. Com o eixo x. 
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