
MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS
QUADROS COMPLEMENTARES DE OFICIAIS DA

MARINIIA /PS-QC/2010)

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA

ECONOMIA

PROVA: AMARELA



1) Uma variação na quantidade demandada resultante de uma

variação no preço relativo, depois de o consumidor ter sido

compensado pela variação em sua renda real, denomina-se:

(A) elasticidade cruzada.

(B) efeito substituição.

(C) efeito renda.

(D) paradoxo giffen.

(E) efeito preço.

2) Na análise cross sectional, que compara os índices

financeiros de empresas diferentes no mesmo ponto do tempo,

tem um tipo de análise cross sectional que se tornou muito

popular em anos recentes e que compara os índices de uma

empresa com aqueles índices de seus competidores chave. Qual

das opções abaixo refere-se à situação apresentada?

(A) Médias setoriais.

(B) Benchmarking.

(C) Modelo setor.

(D) Análise de índices.

(E) Análise de séries temporais.

3) Quando o coeficiente da elasticidade preço for maior que a

unidade, teremos uma demanda:

(A) Inelástica.

(B) Agregada.

(C) Isoelástica.

(D) Elástica.

(E) Inflacional.

4) O que se entende por sistema tributário progressivo?

(A) Imposto negativo que incide diretamente sobre o consumi-

dor.

(B) A participação dos impostos na renda dos indivíduos au-

menta conforme a renda aumenta.

(C) A participação dos impostos na renda dos indivíduos au-

menta conforme a renda diminui.

(D) Os impostos incidem diretamente sobre o agente pagador

do imposto.

(E) Os impostos incidem sobre o preço das mercadorias .
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5) Em qual situação uma Economia se encontra quando a política

monetária não tem o poder de afetar a taxa de juros?

(A) Composição da produção.

(B) Monetização dos déficits orçamentários.

(C) Efeito deslocamento.

(D) Armadilha da liquidez.

(E) Acomodação monetária.

6) Assinale a opção que apresenta corretamente uma das

características do processo de substituição de importações

verificados no Brasil.

(A) É um processo que dentro de certos limites não realimen-

ta a si mesmo.

(B) A substituição de importações permite que a economia

opere a um nível de atividade menor.

(C) É um processo de diversificação do aparelho produtivo

nacional, situado, predominantemente, nos primeiros es-

tágios da produção.

(D) Ele ocorre, predominantemente, no campo dos insumos

básicos e, em menor medida, no setor de bens de capital.

(E) No setor de bens de capital este processo ocorre de

maneira mais intensa do que nos outros setores.

7) O déficit público que é representado pela soma dos gastos de

salários, investimentos, aposentadorias e outras despesas e

o pagamento de juros reais (excluida a inflação) denomina-se

déficit

(A) Estrutural.

(B) Primário.

(C) Nominal.

(D) Operacional.

(E) Organizacional.

8) A relação entre crescimento e variações na taxa de

desemprego denomina-se

(A) ciclo de negócios.

(B) hiato do Produto.

(C) lei de Say.

(D) lei Okum.
(E) choque de oferta.
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9) No pós-Plano Real (1994) ocorreu uma drástica redução da

inflação, levando o país a conviver com elevados déficits

fiscais. Sem a inflação, e sem dispor de uma base tributária

consistente, qual foi a saída adotada pelo Governo Federal

para sustentar esse Plano?

(A) Endividamento público.

(B) Equilíbrio fiscal.

(C) Dívida federal administrada.

(D) Diminuição da dívida líquida do setor público.

(E) Controle público.

10) Dentre os principais mercados abaixo, aquele que NÃO

representa uma organização, mas sim um mercado intangível

para compra e venda de títulos não listados pelas bolsas

organizadas, é o mercado

(A) de eurobonds .

(B) eficiente.

(C) de ativos em ações.

(D) de balcão.

(E) estrangeiro.
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11) Correlacione Mecanismos de mercado de câmbio às suas

respectivas descrições.

MECANISMO DE MERCADO DE CÂMBIO DESCRIÇÕES

I - Arbitragem ( ) Variabilidade com que contribui

II - Swap Cambial para a riqueza dos poupadores.

III- Operações de Câmbio ( ) Venda à vista de uma determina-

IV - Taxa de retorno real da moeda com uma recompra futu-

V - Risco ra dessa mesma moeda.

( ) Duas partes concordam com uma
troca de depósitos bancários e

efetivam o contrato imediata-

mente.

( ) Consiste em comprar moeda bara-

ta e vendê-la mais cara.
( ) Aumento percentual em valor,

que se oferece ao longo de de-

terminado período de tempo,

calculado ao medir os valores

dos ativos em termos de alguma

cesta de produtos ampla, repre-

sentativa daquilo que os poupa-

dores normalmente compram.

( ) Facilidade com que se vende

ativos ou os troca por bens.

(A) (IV) (III) (II) (I) (-) (V)

(B) (V) (IV) (-) (II) (III) (I)

(C) (IV) (II) (III) (-) (I) (V)

(D) (II) (I) (III) (IV) (-) (V)

(E) (V) (II) (III) (I) (IV) (-)

12) Com relação à curva de indiferença, é correto afirmar que

(A) são côncovas para cima, negativamente inclinadas e sempre

se interceptam.

(B) uma curva de indiferença é o lugar geométrico dos pontos

ou combinações de bens que proporcionam o mesmo nível de

utilidade total.

(C) quanto mais elevada estiver uma curva de indiferença,

menor será o nível de utilidade.

(D) nem todos os orçamentos situados na mesma curva de indi-

ferença são equivalentes.

(E) em uma curva de indiferença, o consumidor nunca é indi-

ferente quanto ao orçamento específico consumido.
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13) Em uma Economia, quando a taxa de inflação reage lentamente

às variações na política econômica, especificamente na

política monetária, ocorre um fenômeno chamado

(A) Estagflação.

(B) Hiperinflação.

(C) Inércia inflacionária.

(D) Inflação gradual.

(E) Deflação.

14) Em relação à curva LM, quando a oferta de moeda patrocinada

pelo Banco Central (BACEN) é insuficiente para atender os

desejos de retenção de moeda por parte . dos agentes

econômicos, desejos estes com finalidades transacionais ou

especulativas, a taxa de juros

(A) diminui depois aumenta.

(B) permanece estável.

(C) aumenta.
(D) aumenta depois diminui.

(E) diminui .

15) A forma básica de organização empresarial que consiste de

dois ou mais proprietários operando juntos com fins lucrati-

vos é denominada

(A) Sociedade Anônima.

(B) Conselho de Administração.

(C) Sociedade Limitada.

(D) Firma Individual.

(E) Responsabilidade Limitada.

16) De acordo com a Teoria do Comércio Internacional, o que um

país obtém quando se especializa em produzir um certo bem?

(A) Custo de Oportunidade .

(B) Vantagem Comparativa.

(C) Custo de Especialização.

(D) Vantagem Absoluta.

(E) Custo Comparativo.
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17) Qual teoria do crescimento depende de retornos constantes de

escala de fatores acumuláveis para gerar crescimento?

01) Endógeno.

(B) Empírico.

(C) Condicional.

(D) Flutuante.
(E) Convergente.

18) Qual teoria estuda as interações entre as decisões de

políticas econômicas e as considerações políticas?

01) Ciclo eleitoral

(B) Ciclo político de negócios.

(C) Hipoteca de taxa ajustável.

(D) Ciclo de ajuste ao custo de vida.

(E) Ciclo de rotatividade do mercado.

19) Sobre a elasticidade da demanda, é correto afirmar que:

(A) quando a demanda é inelástica, a quantidade demandada é

relativamente muito sensível às variações do preço.

(B) quando a demanda é elástica, o gasto total com o produto

diminui quando seu preço aumenta.

(C) isoelástica é a curva quando a elasticidade da demanda é

constante em uma parte da curva da demanda.

(D) quando a demanda é elástica, o gasto total com o produto

aumenta quando seu preço aumenta.

(E) quando a demanda é inelástica, a quantidade demandada

não é sensível às variações do preço.

20) Suponha-se que, a partir de determinada situação de

equilíbrio da economia, o governo constate que o mercado não

está atendendo, em quantidade suficiente, às necessidades de

residências populares destinadas às camadas de mais baixa

renda. Para resolver o problema, o governo propõe a adoção

de uma Política Fiscal Expansionista. De acordo com a

situação descrita e analisando o comportamento das variáveis

macroeconômicas, verifica-se que a taxa de juros

(A) diminui, a renda aumenta e o preço diminui.

(B) aumenta, a renda diminui e o preço aumenta.

(C) aumenta, a renda aumenta e o preço aumenta.

(D) diminui, a renda diminui e o preço diminui.

(E) aumenta, a renda aumenta e o preço diminui.
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21) A inclinação da curva IS reflete a resposta da renda a vari-

ações na taxa de juros. Quais os dois fatores essenciais que

determinam a inclinação da curva IS?

(A) A elasticidade do investimento em relação à taxa de ju-

ros e a propensão marginal a poupar.

(B) A propensão marginal a consumir e o multiplicador keyne-

siano.

(C) A elasticidade do investimento em relação à taxa de ju-

ros e a propensão marginal a consumir.

(D) A demanda por moeda e a taxa de juros .
(E) A demanda por moeda e o multiplicador keynesiano.

22) O lucro máximo é atingido a uma determinada quantidade

produzida, para a qual o custo marginal iguala-se à receita

marginal. A afirmativa refere-se a que formação de preço de

mercado?

(A) Monopólio.

(B) Concorrência Perfeita.

(C) Oligopólio.

(D) Concorrência Imperfeita.

(E) Concorrência Monopolística.

23) Nos países em que as taxas de inflação são altas e incertas,

os financiamentos a longo prazo, que utilizam a dívida nomi-

nal, tornam-se impossíveis. Nesse caso, esses países emitem

dívidas

(A) voláteis.

(B) cambiais.

(C) fixas.
(D) indexadas.

(E) flutuantes.

24) Quando a moeda é utilizada para transferir o poder de compra

do presente para o futuro, ela desempenha a função de:

(A) unidade de conta.

(B) reserva de valor.

(C) oferta de moeda.

(D) meio de troca.

(E) demanda de moeda.
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25) Pode-se dobrar o produto quando o custo não chega a dobrar;

e para se dobrar o produto é necessário que os custos

dobrem. Estas afirmativas são carcterísticas respectivamente

de:

(A) deseconomia de escala e economia acelarada.

(B) economia deflacionada e deseconomia de escala.

(C) economia acelerada e deseconomia.

(D) economia inflacionada e deseconomia acelerada.

(E) economia de escala e deseconomia de escala.

26) Qual das opções abaixo representou o principal objetivo do

Plano Real, em 1994?

(A) Estabilização dos preços.

(B) Câmbio desvalorizado.

(C) Taxa de juros reduzida.

(D) Liberação do crédito.

(E) Elevação do poder aquisitivo dos salários.

27) Assinale a opção que completa corretamente a setença abaixo

que se refere ao modelo de Crescimento de Solow.

Um elevado crescimento demográfico implica um

rendimento no estado estacionário, porque cada trabalhador

disporá de capital para trabalhar.

(A) crescente / menos

(B) alto / mais

(C) alto / todo

(D) baixo / nenhum

(E) baixo / menos

28) Suponha uma propensão marginal a consumir de R$ 0,95.

Isso significa que, a cada R$ 1.000,00 adicionais de renda

disponível, as pessoas irão poupar:

(A) R$ 50, 00

(B) R$ 75, 00

(C) R$ 95,00

(D) R$ 750,00

(E) R$ 950,00
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29) Suponha que uma Economia apresente déficit público,

considerando o modelo do tipo IS X LM. Nessas condições,

analise as afirmativas abaixo.

I - O déficit público será inflacionário, único e exclusi-

vamente, quando financiado pela emissão de moeda.

II - O financiamento do déficit público pela expansão da

dívida interna, em qualquer situação, é viável, desde
que o governo aceite pagar juros reais mais elevados

sobre seus títulos.
III- Quando o governo financia o déficit com a emissão de

títulos, a taxa real de juros sobe, o que reduz a

demanda do setor privado, resultando finalmente em um

nível de renda igual ou menor do que o inicial.

IV - O financiamento do déficit público pela expansão da

dívida interna, em qualquer situação, é viável, desde

que o governo aceite pagar juros reais mais baixos

sobre seus títulos.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I e II são falsas.

(B) Apenas as afirmativas I, III e IV são falsas.

(C) Apenas as afirmativas I, II e III são falsas.

(D) Apenas as afirmativas I e IV são falsas.

(E) Apenas as afirmativas I e III são falsas.

30) Quais mecanismos que o Banco Central (BACEN) · utiliza,

conjunta ou separadamente, para a realização de instrumentos

de política monetária?

(A) Alíquota de depósito compulsório; taxa de redesconto; e

operações de mercado aberto.

(B) Alíquota de depósito compulsório; emissão de moeda; e

taxa de redesconto.

(C) Emissão de moeda; taxa de redesconto; e operações de

mercado aberto.

(D) Taxa de redesconto; recolhimento de compulsório; e

emissão de moeda.
(E) Recolhimento de compulsório; operações de mercado aber-

to; e taxa de redesconto.
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31) Assinale a opção correta, em relação as definições de produ-

to interno:

(A) PIBpm é igual ao PILpm menos a depreciação.

(B) Renda Pessoal Disponível (RPD) é igual a Renda Nacional

(RN) menos a Renda Líquida enviada ao Exterior.

(C) PIBpm é o valor monetário de venda dos produtos finais

produzidos dentro de um país, e acrescido das importa-

ções em determinado período de tempo.

(D) PILcf é igual ao PILpm menos os Impostos Indiretos mais

os Subsídios.

(E) RN é igual ao PILcf .

32) Com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é corre-

to afirmar que:

(A) A LRF apresenta como um de seus objetivos, a melhora da

qualidade das ações de gestão fiscal dos recursos pri-

vados.

(B) Segundo a LRF, o governante terá de publicar, a cada

seis meses, o relatório de gestão fiscal, que deverá in-

formar com clareza e objetividade as contas da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

(C) A LRF apresenta um instrumento de divulgação dos dados e

atos governamentais inclusive das sanções e punições

institucionais.

(D) A LRF tem suas regras baseadas nas premissas do planeja-

mento, controle, transparência e responsabilidade.

(E) A LRF estabelece normas gerais de direito financeiro

para a elaboração dos orçamentos e dos balanços.

33) Quando uma economia se encontra no nível de pleno emprego,

existe o desemprego

(A) cíclico.
(B) de busca.

(C) friccional.

CD) registrado.

(E) estável.
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34) Um investidor efetua dois depósitos anuais de R$ 2.500,00,

indicados no fluxo de caixa a seguir.

O i 1 i 2 i

! ! anos

Sabendo-se que são remunerados com uma taxa efetiva de 4% ao

ano, no regime de juros compostos, qual será o valor acumu-

lado por esse investidor no final do segundo ano, imediata-

mente após o segundo depósito?

(A) R$ 2.600,00

(B) R$ 5.000,00

(C) R$ 5.100,00

(D) R$ 5.600,00

(E) R$ 7.600,00

35) O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) tem como obje-

tivo acelerar o crescimento econômico do Brasil, no período

de 2007 a 2010. Qual das opções abaixo NÃO constitui um pla-

no estratégico do PAC?

(A) Estímulo ao crédito e ao financiamento.

(B) Melhora do ambiente de investimento.

(C) Aperfeiçoamento do sistema tributário.
(D) Investimento em infra-estrutura.

(E) Medidas fiscais de curto prazo.

36) Sob multiplicador monetário, é correto afirmar que:

(A) Exceto em casos limites, o valor do multiplicador mone-

tário é sempre maior que um.

(B) Seu valor aumenta quando aumenta a razão papel-moeda, em

poder do público, dividido pelo volume de depósito à

vista, do público, nos bancos comerciais.

(C) Quanto maior for a razão encaixe total dos bancos, maior

será o valor do multiplicador monetário.

(D) O multiplicador não relaciona o total de meios de paga-

mentos com a base monetária.

(E) um aumento na base monetária produz uma redução múltipla

do estoque de moeda.
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37) Correlacione as curvas de demanda às suas respectivas defi-

nições e assinale a opção correta.

CURVAS DE DEMANDA DEFINIÇÕES

I - Curva de renda- ( ) Curva que relaciona a quantida-

consumo. de consumida de um bem à renda.

II - Curva de Engel. ( ) Curva que representa as combi-

nações maximizadoras de utili-

dades de dois bens, conforme o

preço de um deles se modifica.
III- Curva de preço- ( ) Curva que apresenta as combina-

consumo. ções que maximizam a utilidade

de dois bens, conforme muda a

renda do consumidor.

IV - Curva da demanda ( ) Curva que relaciona a quantida-

individual. de um bem que um único consu-

midor comprará com o preço

desse bem.

( ) Curva que corresponde ao bene-

fício total obtido pelo consumo

de determinado produto, menos o

custo total de sua aquisição.

(A) (III) (-) (II) (I) (IV)

(B) (II) (III) (I) (IV) (-)

(C) (II) (I) (-) (IV) (III)

(D) (III) (I) (II) (-) (IV)

(E) (I) (II) (III) (-) (IV)

38) No equilíbrio geral do mercado existe um instrumento que

mostra todas as possíveis alocações de duas mercadorias

quaisquer entre duas pessoas ou de quaisquer dois insumos

entre dois processos de produção. Qual a opção abaixo repre-

senta este instrumento?

(A) Caixa de Edgeworth.

(B) Curva de contrato .

(C) Fronteira de possibilidades da utilidade.

(D) Função do bem estar social.

(E) Fronteira de possibilidade de produção.
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39) Em relação ao impacto da política fiscal expansionista na

taxa de câmbio flutuante e com livre mobilidade de capital,

é correto afirmar que:

(A) A política fiscal expansionista pressionará a elevação

da taxa de juros, estimulando a entrada de recursos

externos.
(B) A medida que a procura por moeda nacional se contrai, a

taxa de câmbio se desvaloriza, estimulando as importa-

goes

(C) A política fiscal estimula a demanda agregada e o produ-

to.

(D) A política fiscal afeta o nível de produto.

(E) A política fiscal reduz a taxa de juros.

40) Assina1e a opção que apresenta uma medida a ser adotada pelo

governo para obter uma economia que tenha como objetivo a

busca da estabilidade macroeconômica com um crescimento sus-

tentado com inclusão social.

(A) Taxa de juros crescentes.

(B) Distorções nas contas públicas.

(C) Responsabilidade fiscal.

(D) Desequilíbro da dívida pública.

(E) Crescimento desordenado.

41) Assinale a opção correta que apresenta as prestações de

serviços compreendidas no subsetor outros serviços.

(A) Culto e atividades auxiliares; serviços de higiene

pessoal; e conservação de edifícios.

(B) Serviço de confecção; ensino particular; e serviços de

diversões.
(C) Ensino particular; serviços de diversões; e instituições

culturais.

(D) Serviço de alojamento; ensino particular; e assistência

médico-hospitalar privada.

(E) Conservação de edifícios; serviço de higiene; e serviços

domésticos remunerados.
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42) Qual das afirmativas abaixo representa o mercado em Con-

corrência Perfeita?

(A) Elevado número de grandes empresas com produtos homogê-

neos e livre mobilidade dos recursos.

(B) Uma firma atinge seu equilíbrio, quando o custo marginal

se iguala ao lucro máximo no longo prazo.

(C) A curva de oferta a curto prazo de uma firma é, precisa-

mente, a curva de custo marginal para todos os níveis de

produção iguais ou maiores que o nível de produção asso-

ciado ao custo variável médio mínimo.

(D) Para os preços de mercado maiores que o custo variável

médio mínimo, a quantidade de equilíbrio ofertada é má-

xima.
(E) Há uma tendência das firmas para entrar e sair do mer-

cado, até que cada firma existente obtenha lucro puro.

43) Assinale a opção correta em relação ao Paradoxo de Giffen.

(A) O Paradoxo de Giffen refere-se a um bem cuja quantidade

demandada varia diretamente com o preço.

(B) Todos os bens inferiores se adaptam às condições do Pa-

radoxo de Giffen.

(C) A classe dos bens, para os quais o Paradoxo de Giffen é

válido, não constitui exceção à lei da demanda.

(D) O Paradoxo de Giffen refere-se a um bem cuja quantidade

demandada varia inversamente com o preço.

(E) O Paradoxo de Giffen refere-se a um- bem cuja quantidade

demandada não varia com o preço.

44) Qual princípio geral de administração é aplicado à função de

organizar, segundo os autores neoclássicos?

(A) Das funções de Staff e de linha.

(B) Da definição do objetivo.

(C) Da unidade de comando.

(D) De garantia do objetivo.

(E) Da delegação.
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45) A programação de metas interconsistentes para promover o

crescimento econômico constitui uma das mais importantes

aplicações das matrizes insumo-produto do tipo

(A) ISARD.

(B) CHENERY .
(C) KENDRICK.

(D) LEONTIEF.

(E) MIERNIK.

46) Qual a curva que mostra todas as combinações possíveis de

insumos que geram o mesmo volume de produção?

(A) Isoquantas .

(B) Função de produção.
(C) Taxa marginal de substituição técnica.

(D) Função de produção de proporções fixas.

(E) Função de produção de proporções variáveis .

47) Uma economia apresenta os seguintes dados:

Consumo privado = R$ 100

Investimento privado = R$ 35

Consumo do governo + Investimento do Governo = R$ 10

Exportação de bens e serviços = R$ 15

Importação de bens e serviços = R$ 10

Pagamento de juros sobre a dívida interna = R$ 5

Recebimento de renda vinda do exterior pelos agentes priva-

dos domésticos = R$ 5

Remessa de renda ao exterior pelos agentes privados domésti-

cos = R$ 10

Qual o valor do Produto Interno Bruto (PIB) para a economia

apresentada acima?

(A) R$ 135

(B) R$ 145

(C) R$ 150

(D) R$ 155

(E) R$ 160
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48) Quais são as três etapas do comportamento do consumidor?

(A) Restrições orçamentárias; escolha de mercado; e cesta de

mercado.

(B) Preferência do consumidor; integralidade; e escolha de

mercado.

(C) Escolhas do consumidor; cesta de mercado; e integrali-

dade.

(D) Transitividade; escolha de mercado; e restrições orça-

mentárias.

(E) Preferência do consumidor; restrições orçamentárias; e

escolha do consumidor.

49) O índice de preços que apresenta a razão entre a quantidade

de.dinheiro que o indivíduo necessita para adquirir a preços

correntes uma cesta de bens e serviços escolhida no ano

base, e o custo para comprá-la a preços do ano base é

denominado índice de

(A) Paasche .

(B) custo de vida perfeita.

(C) Laspeyres.

(D) preços com pesos encadeados.

(E) igualdade marginal.

50) Em 1974, o governo brasileiro anunciou o II Plano Nacional

de Desenvolvimento (II PND) , que apresentava o empenho do

Brasil em cobrir futuramente a área de fronteira entre o

subdesenvolvimento e o desenvolvimento. Qual das opções

abaixo representa uma medida adotada pelo II PND?

(A) Indexação de preços .

(B) Deterioração das condições de vida dos assalariados .

(C) Taxa de juros elevada.

(D) Recrudescimento das medidas de controle monetário.

(E) Estratégia de desenvolvimento social.
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