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1) Em relação ao Monopólio, é correto afirmar que:

(A) a curva de oferta será dada pela curva de custo variá-

vel médio.

(B) a curva de oferta será dada pela curva de custo margi-

na1, acima do custo variável médio.

(C) a curva de oferta será dada pela curva de custo margi-

nal, acima do custo fixo médio.

(D) a curva de oferta será dada pela curva de receita margi-

nal.

(E) não existe uma curva de oferta.

2) Em relação à teoria da elasticidade, assinale a opção

correta.

(A) Se o preço variar em R$ 2,00 e a quantidade demanda em

10 unidades, a demanda será elástica.

(B) A elasticidade-preço cruzada entre dois bens será sempre

positiva.

(C) A elasticidade-preço da demanda de sal será sempre rela-

tivamente baixa.
(D) A elasticidade-preço da demanda de alimentos será, em

geral, bastante elevada.

(E) A elasticidade-renda da demanda de manufaturados será

sempre relativamente baixa.

3) Existem alguns casos raros de bens que, devido ao acréscimo

da renda real, têm o seu consumo diminuído. Como são

denominados estes bens?

(A) Normais.
(B) Superiores.

(C) Supérfluos.

(D) Indispensáveis.

(E) Inferiores.

4) Na armadilha da liquidez, a demanda por moeda

(A) é totalmente elástica em relação à taxa de juros e a po-

lítica monetária não tem efeito sobre a produção.

(B) não é sensível à taxa de juros e uma expansão fiscal não

tem efeito sobre a demanda agregada.

(C) é inelástica em relação à taxa de juros e a política mo-

netária exerce efeito na produção.

(D) não é sensível à taxa de juros e a política monetária

afeta a produção.

(E) é totalmente elástica em relação à taxa de juros e a

política monetária afeta a produção.
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5) Em relação ao modelo IS/LM, é correto afirmar que:

(A) no modelo keynesiano, a demanda por moeda pode ser

expressa de forma semelhante à teoria quantitativa da

moeda.

(B) o modelo da armadilha da liquidez ocorre quando a taxa
de juros é extremamente alta.

(C) no modelo clássico, a LM é horizontal.

(D) o governo pode utilizar a política monetária para anular

os efeitos de uma política fiscal expansionista sobre as

taxas de juros.

(E) uma política fiscal expansionista aumenta as taxas de

juros uma vez que reduz a demanda por moeda.

6) Considere, de um lado, as condições de equilíbrio de

mercados em concorrência perfeita, e, de outro, de mercados

sujeitos ao monopólio. Considere, também, que, em ambas as

condições, os produtores visem ao lucro (L), que resulta da

maximização do excedente da receita total (:RT) em relação ao

custo total da produção (CT). Considere, ainda, que, ao ma-

ximizar o lucro, os produtores levem em consideração, entre

outras variáveis, o preço (P) , a quantidade produzida (Q) ,

a receita marginal (RMG) e o custo marginal (CMg). Com base

nessas considerações, coloque F (falso) ou V (verdadeiro)

nas afirmativas abaixo, assinalando, a seguir, a opção cor-

reta.

( ) Em ambas as condições citadas, os preços equivalem ao

custo marginal.

( ) Na condição de mercados sujeitos ao monopólio, a receita

marginal (RMg) é equivalente ao custo marginal (CMg), ou

seja, RMg= CMg

( ) Em concorrência perfeita, o preço é igual à receita

marginal, mas inferior ao custo marginal, ou seja,

P=RMg< CMg

(A) (F) (V) (F)

(B) (V) (F) (V)

(C) (V) (V) (F)
(D) (F) (V) (V)

(E) (F)(F)(V)
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7) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo,

em relação a regimes cambiais, assinalando a seguir a opção

correta.

( ) Em regime de câmbio fixo, a autoridade monetária tem
poder limitado na determinação da política monetária.

( ) Em regime de câmbio fixo, o mercado define o valor da

taxa de câmbio, e a autoridade monetária determina o

nível das reservas internacionais do país.

( ) Nos anos 90 do século XX, em alguns países da América

Latina, foram usadas âncoras cambiais como instrumentos

de estabilização de preços.

(A) (V) (V) (V)
(B) (F) (F) (V)

(C) (V) (V) (F)

(D) (F) (V) (V)

(E) (V) (F) (V)

8) Como se denomina o valor total da produção atual de produtos

e serviços finais obtido dentro do território nacional, em

um determinado período de tempo?

(A) Fluxo circular de salários.

(B) Valor agregado das empresas .
(C) Produto interno bruto.

DJ) Consumo líquido.

Os) Balanço de pagamentos.

9) Em relação à despesa pública é INCORRETO afirmar que:

(A) o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade com-

petente que cria para o Estado obrigação de pagamento

pendente ou não de implemento de condição.

(B) é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

(C) a liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou

serviços prestados não terá por base os comprovantes da

entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

(D) o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado

após sua regular liquidação.

(E) a liquidação da despesa consiste na verificação do di-

reito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e

documentos comprobatórios do respectivo crédito.
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10) Com base nas afirmativas abaixo assinale a opção correta

acerca da Teoria da Paridade do Poder de Compra (PPC) e a

Lei do Preço Único (LPU).

I - A teoria da PPC afirma que a taxa de câmbio entre as

moedas dos países é igual à razão entre seus níveis de

preços, medidos pelos preços nominais de uma cesta de

mercadorias de referência.
II - Os custos de transporte e as restrições ao comércio não

constituem barreiras comerciais capazes de enfraquecer

o mecanismo da LPU e a base da PPC.

III- A teoria da PPC se apoia na LPU, a qual afirma que, sob

livre concorrência e na falta de impedimento ao comér-

cio, um bem será vendido a um preço único em qualquer

parte do mundo.

IV - Custos de transporte e tarifas alfandegárias encarecem

o deslocamento de bens entre mercados localizados em

países diferentes e, portanto, enfraquecem o mecanismo

da LPU.

(A) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

(B) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

(E) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

11) O hiato de produto, que é a .diferença entre o produto

potencial e o efetivo, é negativo quando a economia:

(A) está em recessão.

(B) está em depressão.

(C) supera o produto de pleno emprego.

(D) atinge o pleno emprego.

(E) inicia seu processo de recuperação.

12) O governo estabelece metas de inflação. Qual é o Órgão no

Brasil responsável pelo estabelecimento dessas metas?

(A) Banco Central.

(B) Ministério da Fazenda.

(C) Conselho Monetário Nacional.

(D) Ministério do Planejamento.

(E) Comitê de Política Monetária (COPOM) .
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13) No orçamento público, a classificação das despesas quanto à

ótica da classificação econômica é constituída de duas
categorias de despesas: despesas correntes e despesas de

capital.

As duas subcategorias das despesas correntes são representa-

das pelas despesas de

(A) custeio e de investimentos.

(B) custeio e de transferências correntes.

(C) custeio e de transferências de capital.

(D) investimentos e de transferências correntes.

(E) investimento e de transferências de capital.

14) Um dos objetivos da política econômica de valorização da

moeda nacional em relação à moeda internacional é:

(A) Aumentar as exportações e reduzir as importações .

(B) Reduzir as exportações e aumentar as importações.

(C) Manter exportações e importações inalteradas .
(D) Facilitar a entrada de capitais oficiais compensatórios

no país.

(E) Facilitar a entrada de capital estrangeiro de risco no

país.

15) Assinale a opção que apresenta uma atribuição que NÄO

compete ao Banco Central .

(A) Executar os serviços do meio circulante.

(B) Realizar as operações de redesconto e empréstimos às

Instituições Financeiras.

(C) Efetuar o controle dos capitais estrangeiros.

(D) Ser o depositário das reservas oficiais de ouro, de moe-

da estrangeira e de direitos especiais de saques.

(E) Ser o agente financeiro do governo federal para a arre-

cadação de suas receitas e pagamentos de suas despesas.

16) Em relação a um modelo de regime de câmbio flutuante com

livre mobilidade de capitais, assinale a opção que apresenta

um fator capaz de provocar uma desvalorização da moeda naci-

onal.

(A) Política fiscal expansionista.

(B) Elevação dos juros externos.

(C) Política monetária contracionista.

(D) Elevação da taxa básica de juros interna.

(E) Elevação dos recolhimentos compulsórios dos bancos co-

merciais.
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17) Em relação à função de produção, analise as afirmativas

abaixo.

I - Produto potencial é o nível de produção que a economia

pode atingir quando todos os fatores de produção são

totalmente empregados .

II - O hiato de produção é a diferença entre a produção real

e a potencial.
III- A função de produção relaciona nível de produção e ní-

vel de insumos.

IV - A curva da oferta agregada descreve a relação entre

oferta de produtos e taxa de juros.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

(B) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

(C) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

(D) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

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

18) Considere um mercado perfeitamente competitivo onde o custo

médio é constante e igual a 10 (CMe= 10) e Q= 70-P, onde Q é a

quantidade de equilíbrio e P o preço. O preço e a quantidade

de equilíbrio nesse mercado são, respectivamente:

(A) 10 e 60

(B) 10 e 80

(C) 40 e 60

(D) 40 e 80

(E) 70 e 80

19) Em relação ao conceito de excedente do consumidor, é correto

afirmar que:

(A) o excedente do consumidor não sofre influência dos pre-

ços dos bens.

(B) o excedente do consumidor pode ser utilizado como medida

de ganho de bem-estar econômico com base nas preferên-

cias dos consumidores.

(C) quanto maior o excedente do consumidor, menor será o

bem-estar dos consumidores.

(D) o excedente do consumidor não pode ser calculado a par-

tir de uma curva de demanda linear.
(E) a elevação das tarifas de importação aumenta o excedente

do consumidor.
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20) Os governos brasileiros têm implementado, nos últimos 60

anos, planos de desenvolvimento econômico e de infra-estru-

tura. Qual foi o plano executado no governo do Presidente

Juscelino Kubitschek?

(A) Plano SALTE.

(B) Plano de Metas.

(C) Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social.

(D) Plano de Ação Econômica do Governo.

(E) Programa Estratégico de Desenvolvimento.

21) Em relação à curva de possibilidade de produção (CPP),

assinale a opção INCORRETA.

(A) Pontos acima da curva são possíveis de serem produzidos.

(B) A curva mostra o máximo que se pode produzir.

(C) A curva é uma fronteira de produção.

(D) A curva apresenta a escassez dos recursos econômicos.

(E) Pontos em cima da curva mostram a plena utilização dos

insumos.

22) A medida agregada para descrever o crescimento da economia

ao longo do tempo é denominada de

(A) PIB nominal.

(B) PIB real.

(C) deflator implícito.

(D) taxa de desemprego.

(E) taxa de inflação.

23) Se um bem for taxado, haverá sempre dois preços: o pago

pelos demandantes e o recebido pelos ofertantes. A diferença
entre os dois representa a quantidade do imposto. Dessa

forma, é correto afirmar que

(A) a parte de um imposto que é repassada aos consumidores

depende das inclinações relativas das curvas de oferta e

demanda.

(B) se a curva de oferta for vertical, todo o imposto será
repassado aos consumidores.

(C) se a curva de oferta for horizontal, nenhum imposto será

repassado aos consumidores.

(D) a parte de um imposto que é repassada aos consumidores

depende somente da inclinação da curva de demanda.

(E) o ônus de um imposto é o ganho líquido do excedente dos

produtores resultante da aplicação do imposto.
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24) As transações dos bancos centrais de compra e venda de

títulos no mercado aberto são conhecidas como operações de

OPEN MARKET. A venda de instrumentos financeiros pelo banco

Central, no seu papel de autoridade monetária, resulta em:

(A) aumento da base monetária em poder do público.

(B) redução da base monetária em poder do público.

(C) manutenção da base monetária em poder do público.

(D) redução na taxa de redesconto.

(E) aumento na carga tributária.

25) Um mercado de barras de cereal tem como equações:

i)QU= 3.200-600P e ii)Qo=2.800+ 1.400P, onde Q é a quantidade

demandada, Q é a quantidade ofertada e P é o preço. De

acordo com essas informações, é correto afirmar que o preço

e a quantidade de equilíbrio nesse mercado de barras de

cereal são, respectivamente:

(A) 0,10 e 1.540

(B) 0,10 e 3.080

(C) 0,20 e 1.400

CD) 0,20 e 3.080

(E) 0,20 e 3.200

26) A Variância (S2) é definida como:

(A) a raiz quadrada da média.

(B) a relação entre o desvio-padrão e a média.

(C) a diferença entre o maior e o menor valor de uma série.

(D) a média aritmética dos quadrados dos desvios-padrão.

(E) o elemento que aparece mais vezes na série.

27) A diferença entre Renda Nacional Bruta e Renda Interna Bruta

é que a segunda não inclui o

(A) valor das importações .

(B) valor da renda líquida de fatores externos.

(C) valor dos investimentos realizados no país por empresas

estrangeiras.

(D) valor das exportações .
(E) saldo da balança comercial do país .
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28) Que organismo internacional foi criado com a finalidade de

evitar a instabilidade cambial e de socorrer seus associados

nos desajustes de seus balanços de pagamentos?

(A) Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

(Bird).

(B) Fundo Monetário Internacional (FMI) .

(C) Corporação Financeira Internacional .

(D) Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) .
(E) Organização Mundial do Comércio (OMC) .

29) Em economia, se a renda enviada para o exterior é maior que

a renda recebida do exterior, então, o Produto

(A) Interno Bruto é maior que o Produto Nacional Bruto.

(B) Interno Bruto é menor que o Produto Nacional Bruto.

(C) Interno Bruto é igual ao Produto Nacional Bruto.

(D) Interno Bruto a custo de fatores é maior que o Produto

Interno Bruto a preços de mercado.

(E) Nacional Bruto a custo de fatores é menor que o Produto

Nacional Bruto a preços de mercado.

30) Em relação às medidas de dispersão, é INCORRETO afirmar que

(A) a amplitude total é uma medida de dispersão absoluta.

(B) o coeficiente de variação é uma medida de dispersão re-

lativa.

(C) a variância é uma medida de dispersão absoluta.

(D) o desvio-padrão é uma medida de .dispersão relativa.

(E) a variância relativa é uma medida de dispersão relativa.

31) Para fins de contabilidade nacional, qual das despesas

governamentais abaixo é considerada transferência?

(A) Cursos de alfabetização de adultos.
(B) Manutenção de aeroportos .
(C) Manutenção de estradas.

(D) Salários de funcionários aposentados .

(E) Vacinação em massa.
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32) Em uma economia hipotética, o Produto Nacional Bruto a custo
de fatores é de $500, a Depreciação é de $20, os impostos

indiretos são $ 15, os Subsídios de $5 e a Renda Líquida

enviada ao exterior é $50. Com base nessas informações, qual

será o Produto Interno Líquido a preços de mercado?

(A) $ 250

(B) $ 280

(C) $ 540

(D) $ 595

(E) $ 615

33) A elasticidade-preço da demanda de um bem é de -1,8 e a

quantidade demandada ao preço atual de mercado é de 5.000

unidades. Caso o preço do bem sofra uma redução de 5% , a

quantidade demandada passará a ser de quantas unidades?

(A) 2.670

(B) 5.450

(C) 5.900

(D) 6.120

(E) 6.490

34) Um importante instrumento de política fiscal foi

implementado com o objetivo de proporcionar o equilíbrio

orçamentário do setor público e de estabelecer algumas

exigências, dentre elas: o limite para as despesas com

funcionalismo público; a proibição de. socorros financeiros

entre União, Estados e Municípios; o limite de despesas

feitas pelos administradores em final de mandato; e o limite

de endividamento para União, Estados e Municípios, por meio

do Senado. Que importante instrumento foi esse?

(A) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) .
(B) Lei Orçamentária Anual .

(C) Lei do Plano Plurianual.

(D) Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

(E) Constituição Federal.

35) Na estrutura do Balanço de Pagamentos, que conta pertence ao

saldo de transações correntes?

(A) Balanço de serviços não fatores.

(B) Investimentos.

(C) Capitais autônomos.

(D) Erros e omissões .

(E) Capitais compensatórios .
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36) O comércio internacional costuma ter forte influência sobre

a distribuição de renda dentro dos países. Entendendo o

conceito de modelo como uma representação simplificada da

realidade, assinale a opção INCORRETA acerca dos modelos de

comércio internacional.

(A) No modelo Ricardiano, as possibilidades de produção são

determinadas pela alocação de um único recurso entre os

setores: o trabalho.

(B) No modelo de fatores específicos, enquanto o trabalho

pode deslocar-se livremente pelos setores, há fatores

que são específicos de determinadas indústrias.

(C) No modelo de Hecksher-Ohlin, múltiplos fatores de produ-

ção podem deslocar-se entre os setores.

(D) A ideia de vantagem comparativa é apresentada no modelo

Ricardiano, porém tal modelo não nos permite falar sobre

a distribuição de renda.

(E) O modelo ideal para o entendimento da distribuição de

renda é o modelo Ricardiano, enquanto o modelo de fato-

res específicos é adequado para discutir o padrão do

comércio.

37) Ao estudar estatística, aprende-se que algumas propriedades

facilitam a conclusão da pesquisa realizada. Em relação a

essas propriedades é correto afirmar que:

(A) somando cada elemento de uma série por uma constante, a

nova média será a mesma.

(B) dividindo cada elemento de uma série por uma constante,

a nova média será a mesma.

(C) diminuindo ou multiplicando cada elemento de uma série

por uma constante, a nova média será diminuída ou multi-

plicada por essa mesma constante.

(D) quando a distribuição de frequência for assimétrica, a

média, a moda e a mediana serão iguais.

(E) diminuindo ou somando cada elemento de uma série por uma

constante, o desvio-padrão será aumentado ou diminuído

por essa constante.
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38) Uma firma competitiva apresenta um custo total (CT) igual a

4y2. Qual será a quantidade de equilíbrio que essa firma de-

verá obter para maximizar seu lucro, dado que o preço de

mercado (P) é igual a 8?

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 4

(E) 8

39) Ao contrário de uma economia fechada, uma economia aberta

pode poupar por meio de investimento doméstico e

estrangeiro. A poupança nacional é, portanto, numa economia

aberta, igual a:

(A) investimento doméstico mais o saldo em transações cor-

rentes.

(B) investimento externo mais o saldo em conta de capital.

(C) transferência líquida mais o saldo em conta financeira.

(D) poupança do setor público mais o saldo do balanço de

pagamentos.

(E) reservas internacionais mais o consumo doméstico.

40) Dentre as Secretarias constituintes da estrutura do

Ministério da Fazenda, aquela que tem a atribuição de

promover a arrecadação de tributos e realizar o controle

aduaneiro é denominada de Secretaria

(A) Executiva.

(B) de Acompanhamento Econômico.

(C) de Assuntos Internacionais .
(D) de Política Econômica.

(E) da Receita Federal.

41) Existem várias taxas de juros utilizadas pelo mercado

financeiro que servem como balizadoras para a negociação de

títulos e empréstimos bancários. Aquela utilizada pelo

mercado para regular as operações diárias com títulos

públicos federais, pois é a sua média diária que reajusta

diariamente os preços unitários desses títulos, é denominada

taxa

(A) SELIC.

(B) Referencial.

(C) de Juros de Longo Prazo.

(D) Básica Financeira.

(E) de Depósito Interfinanceiro.
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42) No tocante à Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a

opção que corresponde a chamada "Regra de Ouro".

(A) A transparência na gestão fiscal é o principal instru-

mento para o controle social.

(B) As penalidades alcançam todos os responsáveis dos Três

Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municí-

pios, e todo cidadão será parte legítima para denunciar.

(C) A Lei de Responsabilidade Fiscal é importante para o

país, porque representa um enorme avanço na forma de

administrar os recursos públicos.

(D) A contratação de operações de crédito em cada exercício

fica limitada ao montante da despesa de capital.

(E) Nenhum ato que provoque aumento da despesa de pessoal,

nos Poderes Legislativo e Executivo, poderá ser editado

nos 180 dias anteriores ao final da legislatura ou man-

dato dos chefes do Poder Executivo.

43) A função custo total de um monopolista é dada por

CT(y)=4+y2, e a função demanda inversa dada por P(y)=8-y.

Para que a maximização de lucros do monopolista ocorra,

quais serão os valores de p e y?

(A) p=2 e y= 6

(B) p=4 e y=4

(C) p= 6 e y=2

(D) p= 8 e y=4

(E) p= 8 e y= 8

44) A composição de M1 inclui como agregados monetários:

(A) o papel-moeda em poder do público e os títulos de renda

fixa.
(B) o papel-moeda em poder do público e os depósitos à vista

nos bancos comerciais.

(C) os títulos do banco central e os títulos de renda variá-

vel.

(D) os títulos públicos em poder do público e os depósitos

em contas de poupança.

(E) o papel-moeda em poder do público e os depósitos em con-

tas de poupança.
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45) Em relação ao II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), é

correto afirmar que

(A) o plano deixa claro que o Estado não interviria no pro-

blema da distribuição de renda, uma vez que o cresci-

mento econômico por si só absorveria os desajustes.

(B) o plano requer a ativa presença do Estado para, entre

outros, garantir a todas às classes e, em particular, às

classes média e trabalhadora, substanciais aumentos de

renda real.

(C) o plano não se propunha a superar a crise e o subdesen-

volvimento, pois sua principal meta estava voltada à

adaptação de tecnologias pré-existentes.

(D) a metalurgia e a petroquímica não estavam incluídas no

II PND por serem atividades particularmente energético-

intensivas.
(E) o plano significava uma nova etapa no esforço de inte-

gração nacional sem, no entanto, reorientar o processo

de crescimento cuja rota deveria ser mantida.

46) Em relação à teoria da elasticidade, assinale a opção

correta.

(A) Quando o preço aumenta, a receita total aumenta, se a
demanda for elástica, coeteris paribus.

(B) Quando o preço aumenta, a receita total aumenta, se a

demanda for inelástica, coeteris paribus.

(C) Quedas de preços de um bem redundarão em quedas da re-

ceita dos produtores desse bem, .se a demanda for elás-

tica, coeteris paribus.

(D) Quedas de preço de um bem redundarão em aumentos de re-

ceitas dos produtores desse bem, se a demanda for ine-

lástica, coeteris paribus.

(E) Quando o preço de um bem aumenta, a demanda por seu
substituto diminui, se a demanda for elástica, coeteris

paribus.

47) Qual o Órgão que tem a missão de estabelecer as diretrizes

da política monetária e definir a taxa de juros, que

remunerará os títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacio-

nal?

(A) Conselho Monetário Nacional (CMN) .
(B) Secretaria do Tesouro Nacional (STN) .
(C) Comitê de Política Monetária (COPOM) .
(D) Secretaria de Política Econômica (SPE) .

(E) Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
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48) Se a demanda de um bem é Qd=-2p+ 50 e a oferta é Qs=3p+ 10,

qual será o preço (p) e a quantidade (Q) de equilíbrio,

respectivamente?

(A) 2 e 16

(B) 4 e 21

(C) 6 e 28

(D) 7 e 30

(E) 8 e 34

49) Em relação ao Modelo Clássico, é correto defini-lo como de:

(A) inflação de demanda.

(B) oligopólio.

(C) equilíbrio com desemprego.

(D) monopólio.

(E) equilíbrio a pleno emprego.

50) 0 Balanço de Transações Correntes é composto pelas seguintes

contas: Balança Comercial; Serviços e Rendas; e

Transferências Unilaterais. Que transação está presente na

conta Serviços e Rendas?

(A) Exportações .

(B) Investimentos indiretos.

(C) Capitais autônomos.

(D) Royalties e licenças.

(E) Investimentos diretos.
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