SIMULADO ENADE 2022 - CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Formação Geral

1. Em relação aos direitos humanos, é correto afirmar:
I - São aqueles protegidos pela ordem internacional.
II - O principal fundamento dos direitos humanos no Brasil refere-se à dignidade da pessoa
humana.
III - A tortura é prática proibida sob a égide dos direitos humanos
a) Estão corretas as alternativas I, II e III;
b) Estão corretas apenas as alternativas I e II;
c) Estão corretas apenas as alternativas II e III;
d) Estão corretas apenas as alternativas I e III;
e) Todas as alternativas estão erradas.
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2. Durante o mês de junho de 2012 o Brasil sediou um dos principais eventos na agenda dos
organismos de governança global sobre o desenvolvimento sustentável, a Rio+20. Os números
relativos ao evento permitem dimensioná-lo. Mais de uma centena de chefes de Estado
estiveram presentes e, juntos, assinaram acordos e compromissos de defesa ambiental do
planeta que implicarão um gasto de 513 bilhões de dólares nos próximos anos (Rio+20 em
números, 2012). Duas décadas após a realização da Eco-92, a conferência de 2012 estava
dirigida, sobretudo, à renovação de compromissos políticos com o desenvolvimento sustentável
a partir da chamada economia verde.
“Fonte: STEIL, Carlos Alberto; TONIOL, Rodrigo. Além dos humanos: reflexões sobre o
processo de incorporação dos direitos ambientais como direitos humanos nas conferências das
Nações Unidas. Horizontes antropológicos, v. 19, n. 40, p. 283-309, 2013.”
Marque a alternativa correta:
a) Questões ecológicas, de um modo amplo, têm sido tematizadas como tópico incontornável na
elaboração de políticas com capacidades variadas de abrangência ao menos desde a década
de 1980.
b) Existe a adesão de países como Estados Unidos e China em todos os acordos internacionais
ambientais
c) Do grupo dos oito países que compõem o G8 todos os chefes de Estados estevam presente
no evento.
d) Hillary Clinton versou sobre o papel dos EUA nos acordos que estavam sendo firmados, bem
como articulou questões ecológicas com outras relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos
das mulheres.
e) O Vaticano assistiu com bons olhos o discurso de Hillary Clinton, porquanto a ideia dela
reforça a ideia da Igreja Católica em relação aos temas de direitos sexuais e reprodutivos das
mulheres.
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3. Enquanto o registro da primeira geração de direitos políticos, civis e cívicos se consolida
balizando o poder de ação do Estado, toma corpo a segunda geração dos direitos sociais,
econômicos e culturais, impondo uma ação positiva ao Estado, e uma terceira geração de
direitos, desta vez coletivos, emerge: direito à infância, direito ao meio ambiente, direito à
cidadania, direito ao desenvolvimento dos povos, enfim reconhecidos na Conferência de Viena,
em 1993.
Conforme o texto e em seus conhecimentos pretéritos:
a) Para que os direitos políticos e cívicos possam existir o Estado deve ser máximo, ou seja,
aplicando políticas públicas em todos os setores que envolvam a efetivação destes direitos.
b) Para os direitos de segunda geração o Estado deve se eximir da prestação repassando a
responsabilidade para o terceiro setor: à sociedade civil
c) Os direitos coletivos estão relacionados a unicidade do Estado bem como a visão da cultura
absoluta
d) O direito aos desenvolvimentos dos povos significa que nações com maior poder econômico
possa assumir o poder e a responsabilidade de desenvolver países menores.
e) Esse debate em Viena serviu de influência para os direitos que temos atualmente.
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4. Aos 38 anos, Maria da Penha Maia Fernandes era vítima, pela segunda vez, de tentativa de
homicídio. Essa violência se cobriu, todavia, de ao menos duas peculiaridades: o agente do
crime, que deixou Maria da Penha irreversivelmente paraplégica, não era um desconhecido,
mas seu próprio marido, e as marcas físicas e psicológicas derivadas da violência foram
agravadas por um segundo fator, a impunidade. Passaram-se dezenove anos da instauração do
processo penal, sem que houvesse qualquer decisão definitiva dos tribunais brasileiros.
Fonte: PIOVESAN, Flávia; IKAWA, Daniela. A violência doméstica contra a mulher e a proteção
dos direitos humanos. Direitos humanos no cotidiano jurídico, 2004.
Avalie as assertivas abaixo de acordo com seu conhecimento pretérito:
I - Segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ) a lei Maria da Penha protege também as
mulheres transexuais.
II – Ainda que exista a lei protetiva contra a violência doméstica, ela é irrelevante visto que, no
Brasil, já superamos esse tipo de violência.
III – Os direitos humanos não se relacionam com os direitos das mulheres.
a) Estão corretas as assertivas I, II e III;
b) Estão corretas apenas as assertivas I e II;
c) Estão corretas apenas as assertivas II e III;
d) Estão corretas apenas as assertivas I e III;
e) Apenas a assertiva I está correta.
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5. A inclusão do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) na constituição brasileira é
uma conquista recente da população por meio da mobilização de grupos da sociedade civil
organizada, com a Emenda Constitucional nº 64 de 2010. No entanto, antes deste marco
histórico, esse direito estava presente no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
que visa oferecer uma alimentação adequada e saudável aos estudantes durante o período em
que estão na escola. Em 2017, estava previsto o atendimento de 41 milhões de estudantes em
todo país pelo PNAE, incluindo creches, pré-escolas, escolas indígenas e quilombolas, ensino
fundamental e médio, e educação de jovens e adultos. O orçamento foi de R$ 4,15 bilhões a
serem repassados pelo governo federal aos estados e municípios (BRASIL, 2018).
GREENWOOD, Rebecca Louise; FONSECA, Alexandre Brasil. Alimentação na escola:
significados e possibilidades do comer e da comida para a promoção dos direitos humanos.
Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos, v. 6, n. 1, p. 103-127, 2018.
Com base no texto acima e em seus conhecimentos pretéritos marque a alternativa correta
I - O direito à alimentação adequada é um direito humano inerente a todas as pessoas de ter
acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de aquisições financeiras,
a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade adequadas e suficientes,
correspondentes às tradições culturais do seu povo e que garanta uma vida livre do medo, digna
e plena nas dimensões física e mental, individual e coletiva.
II - A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso
regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o
acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de
saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e
socialmente sustentáveis
III – Todos devem ter direito à alimentação ainda que em desrespeito a sua cultura.
a) Estão corretas as assertivas I, II e III;
b) Estão corretas apenas as assertivas I e II;
c) Estão corretas apenas as assertivas II e III;
d) Estão corretas apenas as assertivas I e III;
e) Todas as assertivas estão erradas.
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6. Artigo 4 - Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de
escravos serão proibidos em todas as suas formas.
Fonte: Declaração Universal dos direitos humanos; disponível em:
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos. Acesso em: 08/04/2022
Julgue as assertivas abaixo:
I – Somente existiu escravidão nas Américas e no período das grandes Navegações.
II – No mundo atual não existe mais escravidão.
III – Ainda que a escravatura tenha sido abolida, no Brasil, em 1888, seus efeitos perduram até
os dias atuais.

a) Estão corretas as assertivas I, II e III;
b) Estão corretas apenas as assertivas I e II;
c) Estão corretas apenas as assertivas II e III;
d) Estão corretas apenas as assertivas I e III;
e) Apenas a assertiva III está correta.
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7. O homem natural é tudo para si mesmo; é a unidade numérica, o inteiro absoluto, que só se
relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade
fracionária que se liga ao denominador, e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o
corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem,
retirar–lhe sua existência absoluta para dar–lhe uma relativa, e transferir o eu para a unidade
comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da
unidade, e só seja percebido no todo.
ROUSSEAU, J. J. Emílio ou da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
O ponto de vista de Rousseau em relação ao homem no estado de natureza expresso no texto,
diz que
a) O homem natural só existe quando parte de uma unidade.
b) O homem natural era detentor de uma existência absoluta.
c) O homem natural é o inteiro absoluto no corpo social.
d) As instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político.
e) O homem natural corrompe a sociedade.
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8. “... Por outras palavras, não há determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade. […] Não
encontramos diante de nós valores ou imposições que nos legitimem o comportamento. Assim,
não temos, nem atrás de nós nem diante de nós, no domínio luminoso dos valores, justificações
ou desculpas. Estamos sós e sem desculpas. É o que traduzirei dizendo que o homem está
condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si próprio; e, no entanto, livre porque, uma
vez lançado ao mundo, é responsável por tudo o que fizer. ”
SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 09
“Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem como
circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e
transmitidas pelo passado”.
MARX, Karl; O 18 Brumário de Luís Bonaparte, p. 329
Sabe-se que Sartre e Marx divergem no que tange o conceito de liberdade. A partir dos excertos
acima e de seus conhecimentos sobre o tema nota-se que:
a) Sartre defende que há determinismo, Marx defende que o homem é livre independente das
circunstâncias.
b) Sartre defende que há determinismo e Marx estabelece um meio termo entre o determinismo
e a total liberdade do homem.
c) Quando Sartre afirma “o homem está condenado a ser livre”, diz o mesmo que Marx quando
defende que “os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem”.

d) Sartre diz que o homem é condenado a ser livre pelo fato de não poder escolher que não
quer escolher. Já Marx afirma que o homem tem suas possibilidades condicionadas pelo mundo
material em que vive.
e) A liberdade para Sartre não tem limites, já para Marx ela não existe.
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9. "No artigo publicado em junho de 1936 na Review of Economic Studies, David G.
Champernowne afirma que a diferença entre a Teoria Geral de Keynes e a teoria clássica reside
nos pressupostos sobre a variável que é determinada no mercado de trabalho: para Keynes, é o
nível nominal de salários e para a teoria clássica, é o nível real de salários. Segundo
Champernowne, esta diferença de visões está relacionada ao escopo de análise de cada
teoria." (HELLER, Cláudia e SILVEIRA, Jaylson Jair da. Clássicos versus Keynes: a abordagem
formal de David Champernowne. Estud. Econ. [online]. 2012, vol.42, n.1. pp.183-216.)
Tanto o modelo clássico quanto o modelo keynesiano, mencionados no trecho acima, buscam
determinar o nível de produto, renda e emprego em uma economia. Avalie as afirmações
seguintes sobre esses modelos:
I. Para os clássicos, uma situação de equilíbrio na economia equivale ao nível de pleno
emprego, sendo o produto potencial idêntico ao efetivo em tal situação, que constituía uma
tendência natural da economia.
II. Um dos aspectos que diferencia a teoria keynesiana daquela clássica que a antecedeu é o
aspecto da neutralidade da moeda, que para Keynes afeta a economia no que se refere ao nível
de preços, mas não aos níveis de renda e de emprego.
III. O pressuposto clássico de que os preços e salários eram sempre flexíveis era importante
para garantir a tendência ao pleno emprego, pois eram variáveis de ajuste para que os
mercados chegassem ao equilíbrio e que a economia atingisse o pleno emprego.
IV. Para Keynes, o equilíbrio estava relacionado à igualdade entre oferta agregada e demanda
agregada, podendo ocorrer com desemprego involuntário da força de trabalho; o nível da renda
e do emprego dependeriam da demanda efetiva, não da oferta agregada.
É correto apenas o que se afirma em:
a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) I, III e IV
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10. O Produto Interno Bruto (PIB), divulgado pelo IBGE, fechou 2019 com crescimento de 1,1%,
totalizando R$ 7,257 trilhões. Trata-se do terceiro resultado positivo, após as altas de 1,3% de
2017 e de 2018, que interromperam as quedas de 2015 e 2016. Entre os componentes da
demanda interna, houve avanço no consumo das famílias (1,8%), e na formação bruta de capital
fixo, em 2,2%. (Trecho de 04/03/2020, extraído em 14/09/2020 de
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br)
Considerando o tema do trecho acima, avalie as afirmações a seguir:

I. Sob a ótica da procura ou da despesa, o PIB é a soma das remunerações do trabalho, do
capital de empréstimo e do capital de risco, dos impostos líquidos de subsídios sobre a
produção e importação, e dos aluguéis.
II. O PNB do país ficaria maior que o PIB de R$ 7,257 trilhões, caso o país tivesse
apresentando um valor de renda recebida do exterior superior ao montante de renda enviada ao
exterior.
III. Os valores de bens e serviços intermediários, como matérias-primas, componentes,
energia, são incluídos no cálculo do PIB em separado aos valores dos bens e serviços finais.
IV. A formação bruta de capital fixo, que atingiu variação de 2,2%, não inclui o gasto das
empresas em depreciação, correspondendo, portanto, ao aumento "puro" de capacidade
produtiva em 2019.
Está (ão) correta(s) apenas:
a) II.
b) III.
c) I e III.
d) I e IV.
e) II e IV.
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11. "Nos últimos anos, o envelhecimento da população brasileira deixou de ser forte tendência
para se tornar realidade. Isto sugere reflexões, por um lado sobre a nova unidade familiar, agora
com menor número de integrantes e com a participação significativa de idosos na estruturação
orçamentária da família; e, por outro, sobre melhor qualidade de vida em idade avançada,
embora ainda esteja longe dos padrões esperados para a manutenção do equilíbrio social,
considerando a má distribuição de renda em nosso país. A mudança na estrutura etária
brasileira provoca um impacto no surgimento de novas demandas da sociedade civil, visto que
os idosos terão maior influência sobre determinados mercados".
SANTANNA, Paulo Roberto de et al. Pesquisa de mercado aplicada a pequenos
empreendimentos: centro de lazer para a terceira idade do estado do Rio de Janeiro. Rev. Adm.
Pública, Rio de Janeiro , v. 43, n. 4, p. 945-977, Agos. 2009 . Disponível em: Acesso em 15
Set. 2020.
De acordo com a consolidada tendência de envelhecimento populacional, assinale a alternativa
correta:
a) A população idosa está associada também ao lazer. A categoria é composta por pessoas a
partir de 60 anos, porém diversos fatores sociais, culturais, políticos, econômicos devem ser
considerados para melhor explicar por que a velhice passou a ser representada, nos últimos
tempos, como uma fase proveitosa, sustentando a ideia de aposentadoria ativa.
b) A população idosa não promove modificações na sociedade brasileira por se tratar de
pessoas fora da fase produtiva, sobretudo quando conjugada com o tamanho alcançado nas
últimas décadas.
c) Considerando o correspondente potencial de consumo, a população idosa engendra um
contexto amplamente desfavorável para o surgimento de novos negócios.

d) Importantes questões envolvendo acessibilidade devem ser lembradas pelo governo uma vez
que deficientes, idosos e outros grupos de vulnerabilidades específicas são de responsabilidade
do poder público e devem receber atenção exclusiva dessas instituições, que são as únicas
responsáveis por políticas públicas inclusivas e de assistência, deixando as empresas livres
para a busca por lucros no mercado competitivo.
e) A infraestrutura que responde à demanda social do envelhecimento no Brasil é composta por
programas sociais e serviços altamente eficientes e eficazes.
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12. "Entenderemos por "desenvolvimento", portanto, apenas as mudanças da vida econômica
que não lhe forem impostas de fora, mas que surjam de dentro por sua própria iniciativa. Se se
concluir que não há tais mudanças emergindo na própria esfera econômica, e que o fenômeno
que chamamos de desenvolvimento econômico é na prática baseado no fato de que os dados
mudam e que a economia se adapta continuamente a eles, então diríamos que não há nenhum
desenvolvimento econômico. Pretenderíamos com isso dizer que o desenvolvimento econômico
não é um fenômeno a ser explicado economicamente, mas que a economia, em si mesmo sem
desenvolvimento, é arrastada pelas mudanças do mundo a sua volta, e que as causas e
portanto a explicação do desenvolvimento devem ser procuradas fora do grupo de fatos que são
descritos pela teoria econômica."
SCHUMPETER, Joseph. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros,
capital, crédito, juro e o ciclo econômico. 3 ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 47.
Para Schumpeter, a vida econômica sob o capitalismo opera como um fluxo circular, isto é, o
sistema tende a se repor, ano após ano e o desenvolvimento econômico consiste nessas
mudanças na vida econômica, engendradas pelo próprio sistema, em fenômenos e mudanças
qualitativas que criam os pré-requisitos de um etapa para a outra. Para o autor, quem é a figura
ou agente fundamental de todos os processos, desde o que investiga a inovação ao que a aplica
no fluxo.
a) Para Schumpeter, os donos de terras serão os agentes principais da introdução de métodos
inovativos, pois vão aprimorar o campo para servir às novas demandas.
b) O autor salienta o trabalho do empresário-empreendedor, que intui as novas oportunidades e
os novos produtos e desempenha a função de educar o desejo do consumidor
c) Para ele, o professor ou cientista é que está na frente da descoberta inovativa e na
propagação do fluxo, sendo responsável por ensinar o consumidor a desejar produtos novos,
diferentes daqueles consumidos habitualmente.
d) Para Schumpeter o papel está na propaganda e nos profissionais que a realizam. Estes
carregam a responsabilidade de tornar o produto atrativo e iniciar sua demanda.
e) O autor é categórico em estabelecer o Estado como a única figura capacitada para tocar
todos as etapas do ciclo. Quando isso ocorre, há uma propulsão inovativa e, consequentemente,
uma mudança de ciclo.
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13. "Saiu recentemente na revista The Economist um interessante artigo sobre o que a
publicação denominou como meritocracia hereditária. O argumento central é de que os filhos da
elite, justamente por serem filhos da elite, são preparados de tal maneira que estas crianças não
só chegam ao topo, mas são merecedoras desta situação uma vez que atingem os padrões da
meritocracia melhor do que seus pares. Fazem, portanto, jus ao status que herdam.
É inevitável recordar uma crônica do cineasta Cacá Diegues publicada na revista Piauí,
intitulada Seleção Artificial que trata do aparecimento, no futuro, do Homo ricus, desenvolvido a
partir de uma parcela da população que tem acesso a serviços avançadíssimos de terapia
genética na fronteira tecnológica dissociada dos demais Homo sapiens. Os lucros com esta se
tornariam de tal modo elevados que os laboratórios deixariam de fabricar os medicamentos
convencionais para os homens comuns.
(...)
Tanto a meritocracia hereditária como a seleção artificial são resultados de uma falha da
economia de mercado, ainda que ela funcione do modo mais perfeito que os modelos
neoclássicos possam conceber: a alocação inicial dos fatores desigual.
O conceito de eficiência subjacente na economia neoclássica é aquele proposto por Pareto, ou
seja, qualquer cenário em que não se possa melhorar a situação de alguém sem piorar a
situação de outro é um ótimo de Pareto. A eficiência de Pareto, contudo, não busca um ótimo
social e tampouco se preocupa com questões de equidade."
Disponível em https://brasildebate.com.br/pela-igualdade-na-distribuicao-inicial-da-riqueza/.
Acesso em 17/09/2020.
O trecho acima fala sobre a alocação inicial de fatores e sua relação com a equidade. A
equidade é um ponto chave no estudo da economia do bem-estar. Sobre o bem-estar, do ponto
de vista econômico é correto afirmar que:
a) Sempre que o mercado está em equilíbrio, o bem-estar social é o máximo possível.
b) O segundo de teorema do bem-estar afirma que, desde que as curvas de preferência sejam
côncavas, alocações eficientes de Pareto podem ser alcançadas via equilíbrios de mercado.
c) Os problemas de distribuição e eficiência nunca podem ser separados.
d) O Teorema da Impossibilidade de Arrow mostra que há uma forma ideal de agregar as
preferências individuais em preferências sociais.
e) Uma alocação é equitativa quando nenhum agente prefere a cesta de bens de outro agente à
sua própria.
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14. "Durante a segunda metade da década de 1980, a política econômica brasileira
concentrou-se no combate à inflação. Os planos de estabilização de inspiração ortodoxa,
adotados no período 1981- 1984, promoveram o ajustamento externo da economia mas não
conseguiram evitar a escalada da inflação. A inflação brasileira parecia ter propriedades
específicas e uma dinâmica própria, resistindo às pressões deflacionárias da recessão e do
desemprego."
Abreu, Marcelo. A Ordem do Progresso Edição Atualizada (p. 281). Elsevier Editora Ltda. Edição
do Kindle.
Nesse cenário econômico, no qual a inflação atingia patamares extremamente elevados, o plano
Cruzado foi adotado em 1986, durante o segundo ano do governo Sarney. A respeito desse
plano, é correto afirmar que:
a) as cadernetas de poupança passaram a ter rendimentos mensais a fim de se mitigar o
fenômeno de ilusão monetária, no qual os agentes acreditam haver aumento de sua riqueza
diante de elevações nominais em seus saldos, provocando aumento da demanda.
b) foi criado o mecanismo denominado "gatilho salarial", cuja intenção era evitar perda do poder
de compra dos trabalhadores, garantindo correção imediata dos salários quando a inflação
acumulasse 20%.
c) não houve controle da inflação, que acelerou logo no início do plano.
d) foi abandonada a política de congelamento de preços que havia sido adotada anteriormente.
e) foi estabelecida a URV, como mecanismo de indexação total da inflação.
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15. "Em face à Grande Depressão, a maioria dos países resolveu escolher entre equilíbrio
externo e interno, reduzindo suas ligações de comércio com o resto do mundo e eliminando, por
decreto governamental, a possibilidade de um desequilíbrio externo significativo. Reduzindo os
ganhos com o comércio, essa abordagem impôs custos altos à economia mundial e contribuiu
para a lentarecuperação da depressão, que em muitos países ainda era incompleta em 1939.
Todos os países teriam ficado em melhor situação em um mundo com o comércio internacional
mais livre, desde que a cooperação internacional tivesse ajudado cada país a preservar seu
equilíbrio externo e a estabilidade financeira sem sacrificar as metas de política interna. Foi essa
compreensão que inspirou projeto para o sistema monetário internacional pós-guerra, o acordo
de Bretton Woods".
Krugman, Paul R. Economia Internacional (p. 434-435). Edição do Kindle. (adaptado)

A globalização econômica, comercial e financeira mundial é objeto de estudo da economia
internacional, que estuda as relações entre países nessas dimensões. Considerando os
organismos financeiros internacionais, o contexto global de sua criação, e a teoria econômica
internacional, assinale a alternativa correta.

a) O Fundo Monetário Internacional (FMI) foi criado para promover o padrão-ouro puro,
auxiliando na estabilização do câmbio na economia global.
b) O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) foi criado para auxiliar na reconstrução
dos países europeus, cujo potencial produtivo foi severamente destruído durante a Segunda
Guerra Mundial.
c) O Direito Especial de Saque (DES) é um ativo de reserva internacional emitido pelo Fundo
Monetário Internacional, composto por uma cesta de moedas que inclui o dólar, o euro, a libra e
o iene.
d) No Brasil, a inflação controlada, em conjunto com o regime de câmbio fixo, provocou
supervalorização real da moeda doméstica nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial,
provocando sério desequilíbrios no balanço de pagamentos.
e) Os fluxos financeiros são influenciados por expectativas e políticas econômicas especialmente cambiais e monetárias - das diferentes economias; nesse sentido, considerando
iguais padrões de risco, quando a taxa de juros do país A é inferior à do país B, espera-se um
fluxo positivo de recursos em direção ao país A.
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16. "O rápido desenvolvimento da indústria açucareira, malgrado as enormes dificuldades
decorrentes do meio físico, da hostilidade do silvícola e do custo dos transportes, indica
claramente que o esforço do governo português se concentrara nesse setor. O privilégio
outorgado ao donatário de só ele fabricar moenda e engenho de água denota ser a lavoura do
açúcar a que se tinha especialmente em mira introduzir."
Furtado, Celso. Formação econômica do Brasil (p. 60). Companhia das Letras. Edição do
Kindle. (adaptado).
O período acima refere-se aos séculos XVI e XVII, conhecido como Brasil colônia, quando a
economia típica dessa estrutura se desenvolveu de forma a explorar produtos agrícolas, cujo
destino era a Europa. Nesse sentido, assinale a alternativa que contém apenas elementos
marcantes dessa estrutura.
a) Plantio de cana-de-açúcar, latifúndio, monocultura, e trabalho escravo.
b) Refino de cana-de-açúcar, minifúndio, monocultura e trabalho escravo.
c) Plantio de cana-de-açúcar, minifúndio, policultura e trabalho escravo.
d) Refino de cana-de-açúcar, latifúndio, policultura e trabalho escravo.
e) Plantio de cana-de-açúcar, latifúndio, policultura e trabalho indígena.
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17. "O objetivo deste título é contrastar a natureza de meus argumentos e conclusões com os da
teoria clássica, na qual me formei, que domina o pensamento econômico, tanto prático quanto
teórico, dos meios acadêmicos e dirigentes desta geração, tal como vem acontecendo nos
últimos 100 anos"
KEYNES, John. A teoria geral do emprego, do juro e na moeda. 2 ed. São Paulo: Nova cultural,
1985.
John Maynard Keynes começa seu livro com essa advertência. De fato, o economista mostra
que dentro da busca pelo equilíbrio, que é um referencial neoclássico, a situação normal do
capitalismo do laissez-faire em seu estágio atual de desenvolvimento é uma situação flutuante
da atividade econômica. Com que termos Keynes refuta a tese neoclássica sobre o
desemprego?
a) A tese de Keynes explicava que era possível ocorrer o equilíbrio abaixo do pleno emprego, ou
seja, que poderia haver desemprego involuntário, pois o próprio sistema econômico não
consegue proporcionar o pleno emprego.
b) A tese de Keynes explica que era impossível ocorrer o equilíbrio abaixo do pleno emprego, ou
seja, que poderia haver desemprego involuntário, pois o próprio sistema econômico consegue
proporcionar o pleno emprego.
c) A tese de Keynes explica que era possível ocorrer o equilíbrio geral da economia e que o
pleno emprego seria consequência do sistema econômico
d) A tese de Keynes explica que poderia haver desemprego voluntário, pois o trabalhador
poderia optar por não trabalhar diante de um sistema desequilibrado.
e) A tese de Keynes explica que só seria possível ocorrer o equilíbrio quando fosse alcançado o
pleno emprego, e, portanto, não havia o desemprego involuntário, só estava desempregado
quem não procurava o emprego, pois o próprio sistema econômico consegue proporcionar o
pleno emprego.
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18. "A riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma
enorme coleção de mercadorias, e a mercadoria individual, por sua vez aparece como sua
forma elementar. [...] A mercadoria é antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por meio
de suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer. [...] A utilidade de
uma coisa faz dela um valor de uso. Mas essa utilidade não flutua no ar. Condicionada pelas
propriedades do corpo da mercadoria, ela não existe sem esse corpo. [...] O valor de uso se
efetiva apenas no uso ou no consumo. [...] O valor de troca aparece inicialmente como a relação
quantitativa, a proporção na qual valores de uso de um tipo são trocados por valores de uso de
outro tipo, uma relação que se altera constantemente no tempo e no espaço."
MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I: o processo de produção do capital. 2
ed. São Paulo: Boitempo, 2017. pp. 117-118

Marx inicia sua obra clássica definindo o que é mercadoria, já que é tão importante para a
compreensão do capitalismo, seu objeto de investigação. Para isso, dentro do método
materialismo histórico e dialético, ele retoma a crítica à noção de valor, e aprimora a visão
clássica de Smith e Ricardo, estabelecendo sua visão do que é valor de uso e de consumo.
Como Marx compreende o que é valor?
a) O valor é determinado pelo produto da terra, que consoante o uso dado para cada classe
social terá diferentes conotações.
b) O valor está contido no trabalho, somente quando este for baseado na atividade fabril e
estiver relacionado à mais-valia.
c) O valor é determinado pelo tempo de trabalho abstrato, socialmente necessário para a
produção e reprodução de uma mercadoria.
d) O valor só é contado quando alguém adquire o produto. Nesse momento, ele carrega toda a
luta de classes que fez o trabalhador conseguir produzi-lo.
e) O valor é determinado pelo trabalho, somado ao processo lucro e subtraídos os custos
diretos. A mercadoria será vendida pelo preço de custo, sem impostos ou outras barreiras.
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19. Entre os objetivos macroeconômicos, inclui-se o crescimento econômico. A forma de se
obter este resultado varia de país para país, bem como de acordo com o próprio estágio de
desenvolvimento econômico que determinado país alcançou. Entre os modelos de crescimento,
destaca-se o modelo de Solow, que toma como base a seguinte função de produção:
Y = f (K, L)
em que Y = produto; K = estoque de capital; L = quantidade de trabalho.

Sobre os resultados do modelo de Solow, avalie as afirmações a seguir.
I. Quanto maior a taxa de poupança, maior será a taxa de crescimento do produto por
trabalhador no estado estacionário.
II. Quanto maior a relação capital-trabalho, menor será a taxa de crescimento econômico do
produto por trabalhador.
III. Quanto maior o crescimento populacional, maior será a taxa de crescimento do produto por
trabalhador no estado estacionário.

É correto o que se afirma em
a) II, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) I e III, apenas.
e) I, II e III.
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20. Se a saída de dólares for superior ao ingresso de recursos no País por vários meses
seguidos, a retirada consecutiva de divisas afetará o preço do dólar. Caso o Banco Central
decida evitar a flutuação no preço da moeda estrangeira, poderia realizar operações de swap
cambial, que funcionam como uma venda futura de dólares, ou mesmo operar no mercado à
vista com leilões de moeda estrangeira.
Disponível em: http://www.g1.globo.com. Acesso em: 15 ago. 2018 (adaptado).
Considerando a tendência à equalização das taxas de juros, um regime de taxa de câmbio
flutuante, com livre mobilidade de capitais e expectativas racionais, avalie as asserções a seguir
e a relação proposta entre elas.
I. Se o diferencial de juros e os riscos mantêm-se inalterados, um anúncio da autoridade
monetária de não realizar o programa de oferta diária de swaps afeta a cotação do dólar no
período presente, caracterizando uma relação positiva entre a cotação futura e a cotação
presente da moeda norte-americana.
PORQUE
II. A expectativa de menor rentabilidade em dólares no futuro resulta em retirada de divisas da
economia brasileira, com prejuízo para as exportações do País.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são proposições falsas.
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21. O Estadão publicou em 13 de julho de 2020 a notícia intitulada "Na crise, brasileiro busca
reserva de emergência, liquidez diária e risco baixo", abordando o resultado da pesquisa
realizada pelo Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas (FVGcef).
Os resultados apontaram que após o Carnaval, com a queda de 7% do Ibovespa como efeito da
pandemia do Covid-19, houve uma busca pela Poupança, Certificado de Depósitos Bancários
(CDB) e Tesouro Selic. Com as pessoas em casa e a perda da renda durante a crise, a reserva
de emergência fez falta, principalmente para 10,3% dos entrevistados, que alegaram não
possuir esta reserva financeira. No primeiro semestre deste ano houve uma forte captação pela
Poupança. O Tesouro Direto registrou a entrada de 1,39 milhão de novos cadastros até maio e a
Bolsa de Valores (B3) 968 mil, no primeiro semestre. Priorizando a segurança as pessoas
buscaram investimentos com suporte do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), como CDBs e
LCAs. Disponível em:
https://einvestidor.estadao.com.br/investimentos/brasileiro-novo-comportamento-financeiro
Acesso em: 15 de Set. 2020. (Adaptado)

Considerando este cenário, avalie as afirmações a seguir:
I. O comportamento do investidor, de buscar investimentos cobertos pelo FGC, buscou reduzir a
variabilidade do retorno do investimento, caracterizando o comportamento de aversão ao risco.
II. O comportamento do investidor, de buscar investimentos cobertos pelo FGC, representa uma
forma de eliminar o risco não diversificável.
III. O comportamento do investidor, de buscar investimentos cobertos pelo FGC, buscou maiores
ganhos com o prêmio pelo risco de mercado.
A partir dessas informações é correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
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22. "Ao comparar a atual legislação, representada nas leis 9.478/97 e 11.909/2009, com a dos
países desenvolvidos, depreende-se que há necessidade de ampliar a concorrência por meio da
liberalização nos três segmentos da cadeia produtiva do gás natural: "upstream" (produção,
escoamento e processamento), "midstream" (gasodutos de transporte) e "downstream"
(gasodutos de distribuição nos Estados).
De fato, ainda hoje o mercado brasileiro se constitui em um monopsônio (único comprador) no
"upstream", com a empresa monopsonista controlando a capacidade dos gasodutos de
transporte, assim como apresenta estrutura regulatória sem incentivos à eficiência no
"downstream". Esse desenho de mercado não incentiva a maior consumo industrial nem leva a
preços competitivos."
Disponível em
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/por-que-e-urgente-aprovar-a-lei-do-gas.shtml.
Acesso em 17/09/2020.
Sobre o monopsônio, avalie as assertivas abaixo e a relação entre elas.
I. No monopsônio, o custo marginal de empregar uma unidade extra de determinado fator
excede seu preço, que será menor do que se a empresa se houvesse defrontado com um
mercado de fatores competitivo. Muito pouco do fator será empregado em comparação com o
mercado competitivo.
PORTANTO
II. Do mesmo modo que ocorre no monopólio, o monopsonista opera num ponto ineficiente no
sentido de Pareto, todavia a ineficiência encontra-se agora no mercado de fatores, e não no de
produto.

a) As duas afirmativas estão corretas, assim como a relações expressas.
b) As duas afirmativas estão corretas, mas as relações entre elas está errada.
c) Apenas a afirmativa I está correta.
d) Apenas a afirmativa II está correta.
e) As duas afirmativas estão erradas.
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23. O objetivo do sistema financeiro é intermediar a alocação de recursos entre agentes
deficitários e superavitários. Contudo, durante esse processo, há a possibilidade de ocorrer
assimetria de informação entre a instituição financeira e o agente tomador de recursos, o que
aumenta o risco do crédito.
Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. A seleção adversa e o risco moral são dois importantes problemas microeconômicos
derivados de assimetria de informação observada no mercado de créditos.
PORQUE
II. O risco moral faz com que a taxa de juros cobrada ao agente adimplente seja maior e a
seleção adversa faz com que bons pagadores aumentem suas demandas por crédito.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são proposições falsas.
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24. "As duas partes do modelo IS-LM são, não supreendentemente, a curva IS e a curva LM. IS
corresponde a investimento e poupança, e a curva IS representa aquilo que está acontecendo
no mercado de bens e serviços. LM correspondente a iquidez e moeda, e a curva LM representa
aquilo que está acontecendo com a oferta e a demanda por moeda."
MANKIW, N. Gregory. Macroeconomia. 7a Ed. Tradução e revisão técnica Tesesa Cristina
Padilha. Rio de Janeiro: LTC, 2012 (adaptado).

Avalie os itens a seguir considerando o modelo IS-LM, em uma economia fechada e com
governo, partindo de uma situação de equilíbrio entre os mercados de bens e serviços e de
moeda.

I. A política monetária expansionista por meio da compra de títulos públicos pelo Banco Central
tende a elevar a taxa de juros.
II. O aumento nos gastos do governo provoca deslocamento da curva IS para a direita, elevando
os juros e o nível de renda.
III. Na situação conhecida como "Caso Clássico", a política fiscal é ineficaz para determinar o
nível de renda, embora possa afetar a taxa de juros.
É correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
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25. O foco da análise de investimento está no estudo dos métodos e técnicas usados para a
avaliação econômico-financeira de investimentos, que devem ter embasamento científico e
justificativas alicerçadas na matemática financeira. Compreende tanto a avaliação de
alternativas entre dois ou mais investimentos, para a escolha do melhor, como também um único
investimento, com a finalidade de julgar a sua viabilidade econômico-financeira, baseada em
dados intrínsecos do projeto e do mercado (taxas de juros).
(CAMARGOS, Marcos Antônio de. Matemática Financeira: aplicada a produtos financeiros e à
análise de investimentos. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.)
Algumas informações são consideradas fundamentais para o processo de tomada de decisão
por parte do investidor. Dentre elas, podemos destacar a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) e a
Taxa Interna de Retorno (TIR).
Considerando os textos apresentados, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre
elas.
I - Para que um projeto seja aceito, a sua Taxa Interna de Retorno deverá ser superior à Taxa
Mínima de Atratividade.
Porque
II A Taxa Mínima de Atratividade baseia-se no custo de oportunidade envolvido no projeto, ou
seja, é a referência para análise do retornos máximo exigido pelo tomador de decisão.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são proposições falsas.
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26. Em épocas passadas, antes da Grande Depressão, os países da América Latina cresceram
ao serem impulsionados, de fora para dentro, pelo crescimento persistente das exportações.
Nada nos autoriza a supor, pelo menos por enquanto, que esse fenômeno venha a se repetir
com intensidade análoga, a não ser em casos muito particulares.
PREBISCH, R. O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus problemas
principais. In: BIELSCHOWSKY, R. Cinquenta anos de pensamento na Cepal. Rio de Janeiro:
Record, 2000 (adaptado).
A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) foi criada há 70 anos. A
conclusão da análise cepalina no contexto do pós Segunda Guerra Mundial foi a de conduzir
deliberadamente a industrialização na América Latina como forma de alcançar o
desenvolvimento econômico.
Considerando a abordagem cepalino-estruturalista, avalie as asserções a seguir e a relação
proposta entre elas.
I. A sugestão cepalino-estruturalista é a adoção do modelo de crescimento para dentro, que
consiste em impulsionar a indústria local e promover o aumento da produtividade, não havendo
alternativa de desenvolvimento sustentado de longo prazo para a região.
PORQUE
II. As diferenças estruturais entre os países do centro e da periferia implicam o acúmulo de
desvantagens comerciais por parte da periferia primário-exportadora.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são proposições falsas.
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27. Em 1830, o café já era o principal produto na pauta de exportações do Brasil, seguido pelo
açúcar e pelo algodão. Nessa época, surgiu a nova classe empresária no país: os cafeicultores.
Essa classe passou a acumular capitais, principalmente com as exportações do café, além do
comércio e do transporte de alimentos e de animais.
FURTADO, C. Formação Econômica do Brasil. 32. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional,
2005 (adaptado).
A respeito do período a que o texto se refere, assinale a opção correta.

a) Os cafeicultores eram beneficiados pelas altas do preço do café, que aumentavam a sua
margem de lucro; contudo, esses aumentos não eram repassados aos trabalhadores
assalariados do setor cafeicultor.
b) A mão de obra escrava foi utilizada nas lavouras de café, pois os cafeicultores eram os
antigos senhores de engenho e proprietários dos escravos; os trabalhadores assalariados
atuavam principalmente na produção de açúcar.
c) Os cafeicultores optaram, desde o início da produção de café, pela mão de obra imigrante
disponível nas zonas urbanas, uma vez que a mão de obra escrava era pouco produtiva.
d) A acumulação de capital oriunda das exportações de café era investida pelos assalariados na
poupança das próprias famílias para incentivar a urbanização e o crescimento das indústrias.
e) Os cafeicultores tinham redução na margem de lucro no momento da vinda dos imigrantes,
pois o custo do transporte destes era elevado e o governo não subsidiava tais custos.
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28. O Banco Central do Brasil estabelece uma meta de inflação com um valor central, por
exemplo, de 4% a.a. em torno da qual se define uma faixa tolerável de ± 2% a.a. Se tal intervalo
ocorrer de fato e as probabilidades puderem ser aproximadas pela distribuição uniforme entre +
2% e + 6%,
a) a probabilidade de que a inflação venha a se situar entre 2 e 2.5% a.a. será de 10%.
b) a mediana da distribuição será 3.5% a.a.
c) a distribuição será bimodal.
d) a amplitude total da distribuição será de 2% a.a.
e) o quartil inferior da distribuição irá de 2 a 3% a.a.
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29. Em julho de 1944, representantes de 44 países reunidos em Bretton Woods, New
Hampshire, redigiram e assinaram os estatutos do Fundo Monetário Internacional (FMI).
Lembrando os acontecimentos econômicos desastrosos do período entreguerras, estadistas dos
países aliados esperavam projetar um sistema monetário internacional que fomentaria a
estabilidade do pleno emprego e do preço, permitindo a cada um dos países alcançar o
equilíbrio externo, sem restrições ao comércio internacional.
KRUGMAN, P. et al. Economia internacional. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2015 (adaptado).

Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir.
I. O sistema monetário internacional instituído requeria mecanismos de taxa de câmbio fixa, com
pequeno intervalo de flutuação, entre as moedas nacionais e o dólar, além de um preço de dólar
invariável em ouro e da manutenção, pelos países membros, de reservas internacionais em ouro
ou ativos em dólar.

II. A manutenção da taxa de câmbio fixa para os países-membros do acordo exigia maior
disciplina da gestão monetária relativamente ao padrão-ouro pré-Primeira Guerra Mundial, o que
pressionaria os Bancos Centrais a acumularem maiores níveis de reservas internacionais.
III. Com o objetivo de manter a taxa de câmbio fixa e a discricionariedade da política monetária,
os países-membros do acordo mantiveram o fechamento do balanço de pagamentos aos fluxos
financeiros internacionais comparativamente aos fluxos de bens e serviços, com redução da
mobilidade de capitais de 1945 a 1971.
IV. Para promover o comércio internacional multilateral eficaz, o FMI incentivou a restauração da
convertibilidade monetária no período, o que permitiu maior integração dos mercados
financeiros e maior interdependência da taxa de juros, mas reduziu a discricionariedade da
política monetária dos países.
É correto apenas o que se afirma em
a) II, apenas.
b) III, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I e IV, apenas.
e) II e IV, apenas.
Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Ciências Econômicas

30. Levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2018
apontou que as mulheres ganham, em média, 20,5% menos que os homens, no Brasil.
Enquanto a menor desigualdade em termos salariais foi observada no caso de docentes do
ensino fundamental, com as mulheres ganhando cerca de 9,5% menos que os homens, a maior
desigualdade salarial ocorreu entre as agricultoras, gerentes de comércio varejista e atacadista,
recebendo, respectivamente, 35,8% e 34% menos que os homens. (Disponível em:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-03/pesquisa-do-ibge-mostra-que-mulher-gan
ha-menos-em-todas-ocupacoes Acesso em: 15 de Set. 2020. Adaptado)
Considerando este cenário, avalie as afirmações a seguir:
I. Esta diferença salarial no Brasil deve-se unicamente ao objetivo organizacional de maximizar
a riqueza das pessoas acionistas.
II. Á pessoa à frente da gestão financeira deve considerar a possibilidade da geração de fluxo de
caixa e o risco de que isto ocorra, para maximizar a riqueza das pessoas acionistas.
III. Ações positivas junto a stakeholders, como as pessoas que são clientes, funcionárias,
empresas fornecedoras e outras, colaboram com o objetivo principal de um negócio.
A partir dessas informações é correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

Concurso: Enade 2015 Banca: INEP Prova: Prova 1 - Curso: Ciências Econômicas

31. Os dados da tabela apresentam a evolução dos principais indicadores de desenvolvimento
econômico selecionados de dados do Banco Mundial, relativos ao Brasil no período de 1990 a
2014. A partir dos dados apresentados e da dinâmica observada em relação aos indicadores de
produção, sociais e ambientais para o período, avalie as afirmações a seguir.

I. O Brasil vem apresentando resultados positivos em seus indicadores sociais, tais como a
menor incidência de pobreza, maior expectativa de vida ao nascer e menores taxa de
mortalidade infantil.
II. Os indicadores de produção e renda sinalizam um aumento da capacidade produtiva, com
maior estabilidade no nível de preços e definição da indústria como indutora da dinâmica
produtiva.
III. O país vem demonstrando uma tendência de expansão no comércio exterior, mediante o
aumento na parcela de exportações de produtos de elevado conteúdo tecnológico a partir de
2000.
IV. Em relação às três dimensões de desenvolvimento sustentável, percebe-se que os
indicadores associados à dimensão social melhoraram mais que os indicadores associados às
dimensões produtiva e ambiental.
É correto apenas o que se afirma em
a) I e III.
b) I e IV.
c) II e III.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.

Concurso: Enade 2015 Banca: INEP Prova: Prova 1 - Curso: Ciências Econômicas

32. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) analisou o efeito da desigualdade de
renda sobre a condição de saúde individual no Brasil, tendo por base espacial os municípios
brasileiros. A variável utilizada para analisar a desigualdade foi o coeficiente de Gini, enquanto a
probabilidade de ser saudável foi baseada nas autodeclarações dos cidadãos, extraídas das
Pesquisas Nacionais por Amostra de Domícilio (PNADs). As conclusões estão apresentadas no
gráfico. Com base nessas informações, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre
elas.

I. Existe relação negativa entre desigualdade de renda e a proxy para saúde, de modo que
políticas públicas que visem reduzir a desigualdade de renda tendem a gerar efeitos positivos
sobre a saúde da população.
PORQUE
II. Quanto maior o coeficiente de Gini, isto é, quanto mais perto da perfeita igualdade = 1, menor
a probabilidade de as pessoas se autodeclararem saudáveis.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são proposições falsas.

Concurso: Enade 2018 Banca: INEP Prova: Prova 1 - Curso: Ciências Econômicas

33. Com o objetivo de entender o impacto das internações causadas pela falta de saneamento
básico, um pesquisador estimou o modelo apresentado na tabela a seguir, usando a quantidade
de dias de internação de uma amostra de 7 260 pacientes do Sistema Único de Saúde como
variável explicada. As variáveis explicativas são: (i) gênero do paciente, binária em que é 1 é
utilizado para identificar as mulheres e 0 para identificar os homens; (ii) idade do paciente em
anos de vida; e (iii) motivo da internação, também binária, em que recebe o valor 1 para
identificar internações que são causadas por problemas de saneamento básico e o valor 0 para
as demais internações. Considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta.

a) O coeficiente R-quadrado encontra-se abaixo de 30%, o que significa que o modelo deve ser
descartado.
b) As internações causadas pela deficiência de saneamento básico tendem a gerar um aumento
de 1,96% nos gastos de saúde.
c) A média de dias de internação para mulheres é estatisticamente maior que a de internação
para homens.
d) A variável idade não é estatisticamente significativa para explicar o número de dias de
internação.
e) O teste F mostra que as variáveis explicativas conjuntamente são estatisticamente
significativas para explicar o número de dias de internação.

Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Ciências Econômicas

34. Levando as mãos adiante, às apalpadelas, passou para o corredor, depois voltou-se
cautelosamente, orientando a cara na direcção em que calculava encontrar-se o outro. Como
poderei agradecer-lhe, disse, não fiz mais que o meu dever, justificou o bom samaritano, não me
agradeça, e acrescentou, Quer que o ajude a instalar-se, que lhe faça companhia enquanto a
sua mulher não chega. O zelo pareceu de repente suspeito ao cego, evidentemente não iria
deixar entrar em casa uma pessoa desconhecida que, no fim de contas, bem poderia estar a
tramar, naquele preciso momento, como haveria de reduzir, atar e amordaçar o infeliz cego sem
defesa, para depois deitar a mão ao que encontrasse de valor. Não é preciso, não se incomode,
disse, eu fico bem, e repetiu enquanto ia fechando a porta lentamente, Não é preciso, não é
preciso. SARAMAGO, J. Ensaio sobre a Cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1995
(adaptado).
O excerto acima foi extraído do livro Ensaio sobre a Cegueira, obra fictícia do escritor português
José Saramago, que descreve os horrores de uma epidemia misteriosa de cegueira. A situação
descrita no trecho acima pode ser analisada empregando-se recursos da Teoria dos Jogos. A
figura a seguir, por exemplo, poderia ser utilizada para sintetizar as estratégias dos jogadores e
as recompensas, as quais podem ser entendidas como o nível de utilidade de cada agente,
obtidas para cada conjunto de estratégias dessa situação.

A partir da situação descrita no fragmento de texto e da figura, que retrata um jogo do tipo
sequencial, avalie as afirmações a seguir.
I. Há um equilíbrio perfeito em subjogos que será dado pelo par de estratégias {Aceitar, Furtar}.
II. Essa situação demonstra que, na ausência de mecanismos (extrínsecos ou intrínsecos à
situação) que levem os agentes a assumirem compromissos, o resultado da interação
estratégica será pareto-eficiente.
III. Asolução pelo método da indução reversa será equivalente ao Equilíbrio de Nash perfeito em
subjogos, o qual corresponderá a {Recusar, Não Furtar}.

IV. Ao adicionar a frase "Não temas, prometo-lhe nada subtrair" ao final do fragmento de texto
apresentado, o equilíbrio perfeito em subjogos seria dado pelo par de estratégias {Aceitar, Não
Furtar}.
É correto apenas o que se afirma em:
a) I.
b) III.
c) I e II
d) II e IV.
e) III e IV.
Concurso: Enade 2018 Banca: INEP Prova: Prova 1 - Curso: Ciências Econômicas

35. Um clube de futebol brasileiro está se preparando para a próxima temporada de
competições e tem três possibilidades de contratação de jogadores, um argentino, um chileno
ou um uruguaio. Procurando quantificar os riscos e os ganhos possíveis com a contratação de
cada jogador, a direção do clube elaborou a seguinte matriz de análise de riscos. Com base na
situação hipotética apresentada, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A contratação do jogador chileno é recomendada com base na análise de risco.
PORQUE
II. A probabilidade de o jogador chileno se lesionar ou de ter um desempenho ruim é menor que
a dos outros dois jogadores.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são proposições falsas.

