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QUESTÃO NÚMERO 66

Assunto: Teoria dos Preços

Item 1:

GABARITO PRELIMINAR: VERDADEIRO

Comentário:

O item, de fato, é verdadeiro. Deve-se notar que o mercado em concorrência perfeita é
caracterizado pela atomicidade, ou seja, por um grande número de compradores e vendedores.
Assim, se houver um novo morador, ele não terá impacto dentro do mercado e, dessa forma, fará o
o pagamento de $5 por quilo de maçã adquirida

Item 2:

GABARITO PRELIMINAR: VERDADEIRO

Comentário:

Veja que nesse caso vale a lógica da regra do p = CMg. Nesse caso, a empresa não terá incentivos
de reduzir o preço porque mesmo com o aumento da demanda, ela não terá uma expansão de
lucros dada a sua limitação de produção. Nessa situação, o mais interessante para a empresa será,
de fato, manter o preço de equilíbrio de mercado. Assim, a alternativa está verdadeira.

Item 3:

GABARITO PRELIMINAR: VERDADEIRO

Comentário:

Nesse caso, como a festa não era esperada, haverá um deslocamento da curva de demanda para
direita e para cima, fazendo com que haja um aumento do preço e da quantidade vendida do



produto. Nesse caso, não haverá alterações na curva de oferta, mas um movimento ao longo da
curva de oferta.

Item 4:

GABARITO PRELIMINAR: FALSO

Comentário:

Nesse caso, como houve uma redução da população, haverá um deslocamento para a esquerda da
curva de demanda. Assim, haverá uma redução do preço e da quantidade de equilíbrio. Caso o
governo decida manter o preço em $5 por quilo do produto, haverá uma redução da demanda de
forma ainda mais expressiva.

QUESTÃO NÚMERO 67

Assunto: Política Monetária

Item 1:

GABARITO PRELIMINAR: FALSO

Comentário:

Nesse caso, não haverá um aumento da oferta de moeda já que a moeda que estava entesourada
no Banco Central foi apenas entregue ao Banco Comercial. Nesse caso, o que vai existir é que
vamos ter um aumento nos meios de pagamento estritos M1, mas não haverá um aumento na
oferta de meios de pagamentos já que os títulos públicos fazem parte do M4, conforme mostrado
abaixo:

M1 = PMPP + DV

M2 = M1 + depósitos especiais remunerados + depósitos de poupança + títulos emitidos por
instituições depositárias

M3 = M2 + quotas de fundo de renda fixa6 + operações compromissadas e registradas no sistema
SELIC

M4 = M3 + títulos públicos de alta liquidez

Item 2:



GABARITO PRELIMINAR: FALSO

Comentário:

Note que nesse caso a elevação da taxa de juros fará com que haja uma redução da demanda por
moeda para especulação, que não tem associação com essa relação das compras do consumidor.

Item 3:

GABARITO PRELIMINAR: VERDADEIRO

Comentários:

Esse aqui é direto: é função exclusiva do Banco Central ser o único emissor de moeda no Brasil.

Item 4:

GABARITO PRELIMINAR: FALSO

Comentários:

A função redesconto diz respeito aos empréstimos realizados pelo Banco Central aos bancos
comerciais. Para tanto, o Banco Central cobra uma taxa de juros chamada de taxa de redesconto.

QUESTÃO NÚMERO 68

Assunto: Desemprego

Item 1:

GABARITO PRELIMINAR: VERDADEIRO

Comentário:

Veja que nesse caso ele passa a estar entre empregos. Saindo de um emprego privado e indo para
um emprego público. Nessa situação, ele faz parte do desemprego friccional, que é o equivalente
ao desemprego natural.

Item 2:

GABARITO PRELIMINAR: VERDADEIRO



Comentário:

O fato da pessoa não ter carteira assinada não faz dela uma pessoa fora da força de trabalho.
Nesse caso, você precisa lembrar que participam da força de trabalho as pessoas que têm idade
para trabalhar (no Brasil, isso significa ter 14 anos ou mais) e que estão trabalhando ou procurando
trabalho (ocupadas e desocupadas). Veja que nesse caso, mesmo não tendo carteira assinada, o
Diplomata está ocupado e, ainda, está dentro da idade que compõe a força de trabalho.

Item 3:

GABARITO PRELIMINAR: FALSO

Comentário:

Note que políticas que aumentam o salário mínimo tendem a aumentar a oferta de trabalho e a
reduzir a demanda por trabalho, fazendo com que exista um aumento do desemprego involuntário
e não voluntário como afirmado na questão.

Item 4:

GABARITO PRELIMINAR: FALSO

Comentário:

Nesse caso, se o produto interno bruto for igual ao produto potencial, a taxa de desemprego
coincidirá com a taxa de desemprego natural que não é zero.

QUESTÃO NÚMERO 69

Assunto: Governo Sarney

Item 1:

GABARITO PRELIMINAR: FALSO

Comentário:

Essa questão aqui eu achei que foi maldosa. Explico. De fato, o controle da inflação foi inicialmente
extremamente exitoso e ganhou amplo apoio da população que ficou conhecida como “fiscais de
Sarney”. O problema da questão é a sua imprecisão quando fala de amplos segmentos da
população. Se considerarmos que esses amplos segmentos consideram os empresários, o item



está, realmente, falso. Caso se considere apenas a população – só os consumidores, a questão
está verdadeira. Acredito que dada a imprecisão do termo, a questão fica realmente errada.

Aqui, se você achou que a questão está dúbia, entre com um recurso.

Item 2:

GABARITO PRELIMINAR: FALSO

Comentário:

Note que por conta do congelamento de preços realizado sem que houvesse um ajuste dos preços
relativos, houve um desabastecimento do mercado formal durante o congelamento de preços e a
geração de um mercado negro de produtos. Assim, esse item está equivocado.

Item 3:

GABARITO PRELIMINAR: VERDADEIRO

Comentário:

Lembre que o Plano Cruzado foi unicamente heterodoxo. Dessa forma, não considerou a inflação
de demanda causada pelo desajuste dos gastos públicos, o que causou, assim, um aumento da
oferta de moeda e uma aceleração do déficit público.

Item 4:

GABARITO PRELIMINAR: FALSO

Comentário:

A política de maxidesvalorização cambial não foi realizada durante o Plano Cruzado. Nesse caso,
uma das críticas ao plano foi justamente o congelamento da taxa de câmbio sem uma prévia
desvalorização cambial.

QUESTÃO NÚMERO 70

Assunto: Teorias Clássicas do Comércio Internacional

Item 1:

GABARITO PRELIMINAR: FALSO



Comentário:

Aqui é um outro item que merece Recurso. Veja que a Teoria de David Ricardo é estabelecida
considerando a produção de dois bens por dois países. Em sua teoria, materializada na relação de
panos e vinhos entre Portugal e a Inglaterra, David Ricardo aponta que cada país se especializará
na produção do bem que apresenta o menor custo. Nesse sentido, de acordo com a sua teoria,
haverá, sim, uma especialização completa da produção. A questão aponta que isso não é verdade.
Nesse caso, aponta-se que cabe recurso nesse item.

Item 2:

GABARITO PRELIMINAR: FALSO

Comentário:

A linearidade da Fronteira de Possibilidades de Produção está associada ao custo de oportunidade
de produção, não à economia de escala, como apontado na questão.

Item 3:

GABARITO PRELIMINAR: VERDADEIRO

Comentário:

Apesar de controversa, a questão é verdadeira. Note-se que com a implementação do comércio
internacional, é possível que os países se especializem, produzindo mais do que o que seria
possível se não houvesse a especialização. Nessa situação, como a produção global aumenta, há
uma expansão também do consumo e isso é representado, na questão, como um deslocamento
para a direita da Fronteira de Possibilidade de Consumo.

Item 4:

GABARITO PRELIMINAR: VERDADEIRO

Comentário:

Sim, para que exista uma vantagem comparativa, é preciso que tenhamos custos de oportunidade
diferentes entre os países e isso é devido por uma diferença, também, na função de produção de
cada país.

QUESTÃO NÚMERO 71

Assunto: Economia Monetária



Item 1:

GABARITO PRELIMINAR: VERDADEIRO

Comentário:

Essa questão aqui não tem muito o que comentar a princípio. De fato, no longo prazo, a TQM diz
que a moeda não tem qualquer efeito sobre a economia. Nesse sentido, a questão está,
efetivamente, correta. Contudo, note que a questão não diz que está considerando o longo prazo.
Nesse sentido, caberia aqui um recurso.

Veja o que diz o trecho a seguir:

3.4.3. NÃO NEUTRALIDADE DE CURTO PRAZO E NEUTRALIDADE DA MOEDA
NO LONGO PRAZO Para a TQM, um aumento na oferta de moeda não pode
aumentar de forma permanente o nível de produto, já que este depende da
disponibilidade dos fatores de produção. Assim, a independência entre o nível de
produto e a quantidade de moeda significa que a moeda não pode influenciar de
forma permanente a atividade real.

Fonte: Carvalho, Fernando; Paula, Luiz Ferna; Sicsu, João; Souza, Francisco; Studart, Rogerio.
Economia Monetária e Financeira (Locais do Kindle 1356-1360). GEN Atlas. Edição do Kindle.

Nesse caso, como a questão não afirma o horizonte temporal, haveria aqui espaço para recurso.

Item 2:

GABARITO PRELIMINAR: VERDADEIRO

Comentário:

Outro item que caberia recurso. Veja que a questão fala do encaixe monetário dos bancos e não da
taxa de depósitos. Nesse caso, mesmo que os encaixes (as reservas) sejam nulos, não se pode
afirmar com base na questão que os depósitos também assim serão. Nesse caso, assim como no
caso anterior, há espaços para a interposição de recursos.

Item 3:

GABARITO PRELIMINAR: FALSO

Comentário:

Aqui temos que entender o contexto. Estamos falando do início do século XX, nesse momento, não
existia controle sobre o déficit comercial exatamente. Veja que a Caixa de Conversão foi criada pelo
Decreto nº 1575, de 6 de dezembro de 1906, para ajudar combater a crise pela qual passava
mercado do café - produto importante para a economia brasileira - e manter equilibrado o poder de



troca da moeda do Brasil no comércio com outras nações. Nesse caso, não tem qualquer
associação com o resultado comercial do Brasil, sendo, assim, o item falso.

Item 4:

GABARITO PRELIMINAR: FALSO

Comentário:

Nesse caso, a queda da taxa de juros é ocasionada por um deslocamento pra a direita e para baixo
da Curva LM, não o contrário como apontado na questão.

QUESTÃO NÚMERO 72

Assunto: Economia Aberta

Item 1:

GABARITO PRELIMINAR: VERDADEIRO

Comentário:

Lembre que sob um regime de câmbio flutuante prevalece a plena eficácia da política monetária e é
isso que é mostrado no item. Uma política monetária expansionista aumenta o volume de moeda
que reduz a taxa de juros. Nesse momento, haverá uma saída de capitais o que leva a uma
depreciação cambial que, por sua vez, faz com que haja um aumento de exportações e uma
redução das importações.

Item 2:

GABARITO PRELIMINAR: VERDADEIRO

Comentário:

Note que quando o regime é de câmbio flutuante, a política fiscal é plenamente ineficaz já que o
aumento da renda causado por um aumento de gastos, por exemplo, leva a um aumento da taxa de
juros que, por sua vez leva a uma apreciação cambial que aumenta as importações e reduz as
exportações fazendo com que haja uma redução da renda da economia que compensará o efeito
inicial causado pela expansão dos gastos. Por isso, esse item é verdadeiro.

Item 3:



GABARITO PRELIMINAR: FALSO

Comentário:

Veja que se houver a imposição de tarifas para itens importados, haverá uma redução da oferta de
produtos importados no país. Dado que a demanda não é alterada, haverá um aumento da
produção nacional para compensar a demanda não atendida. Isso pode ser lembrado quando o
Brasil adotou o PSI. A produção doméstica aumentava à medida que não era possível fazer
importações.

Item 4:

GABARITO PRELIMINAR: FALSO

Comentário:

Essa questão aqui também é passível de recurso. Veja que embora nem toda política quando
realizada gere efeitos cambiais, quando isso acontece – sendo válido para os momentos em que
temos câmbio flutuante que é quando podemos ter um efeito cambial – haverá uma alteração nas
exportações líquidas. No caso de uma política fiscal expansionista, por exemplo, haverá uma queda
das exportações líquidas. Por outro lado, no caso de uma política monetária expansionista, haverá
um aumento das exportações líquidas. Nesse caso, a questão é verdadeira e, assim, deverá
receber um recurso.

QUESTÃO NÚMERO 73

Assunto: Poupança

Item 1:

GABARITO PRELIMINAR: VERDADEIRO

Comentário:

Aqui, antes de começar a responder a alternativa, informo que essa questão merece recurso por
estar fora do edital. Tanto o item 1 quanto o item 2 tratam de Economia Intertemporal, elemento não
previsto do edital do CACD.

O item é verdadeiro. De acordo com a abordagem intertemporal, a taxa de juros afeta, sim, a
decisão dos indivíduos e isso não é visto por Keynes. No modelo Keynesiano o consumo é afetado
exclusivamente pela renda corrente e tem seu valor dado de acordo com o Consumo autônomo e
com a propensão marginal a consumir.

Item 2:



GABARITO PRELIMINAR: VERDADEIRO

Comentário:

Item não previsto no edital.

A teoria de Modigliani diz que ao longo da vida o indivíduo tem um período de poupança que
acontece na fase adulta e dois períodos de despoupança que acontecem na fase jovem e na fase
idosa. Por isso, esse item é verdadeiro.

Item 3:

GABARITO PRELIMINAR: FALSO

Comentário:

No início dos anos 1980 o Brasil sofreu uma queda na poupança externa ocasionada pelo segundo
choque do petróleo, que retirou a liquidez da economia internacional.

Item 4:

GABARITO PRELIMINAR: VERDADEIRO

Comentário:

Aqui, mais uma vez, cabe recurso. Apesar da entrada de petrodólares na economia brasileira
durante o governo Geisel, não houve um aumento das reservas internacionais no início do seu
governo. Deve-se notar que apesar de um superávit da conta de capitais e financeira do balanço de
pagamentos, houve, por outro lado um enorme déficit no saldo em transações correntes que, nos
anos de 1974 e 1975, foram maiores que o resultado da conta de capitais, fazendo com que o saldo
do Balanço de Pagamentos fosse negativo no período, o que caracterizava, assim, uma redução
das reservas e não um aumento conforme apontado pela alternativa.
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