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413 – CIÊNCIAS ECONÔMICAS  

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na 

sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 

prova. 
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 

irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite 

do espaço para cada marcação. 
7. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 

cartão-resposta. 
8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do processo de revalidação de diploma o candidato 

que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou 

outro candidato; 
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 
d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 

meio de comunicação; 
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo de revalidação de 

diploma; 
h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 
i) não permitir a coleta de sua assinatura; 
j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 

processo de revalidação de diploma; 
k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 
l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 
m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.18 do edital (os três últimos candidatos de cada 

turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
caderno de prova e o cartão-resposta. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do processo de revalidação de diploma. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 
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01 - Sobre a economia socialista, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Mais-valia é um conceito que tem relação com a exploração do trabalho denunciada por Marx em obras como O Capital. 
b) Karl Marx foi o elaborador de um sistema de equilíbrio geral que mostrava como funcionaria uma economia competitiva. 
c) Friedrich Engels combateu as teorias de Karl Marx, sob a alegação de que elas defendiam o comunismo. 
d) O Capital é a obra em que Marx apresenta suas ideias acerca da utilidade marginal. 
e) A principal influência na obra de Marx foi a economia de Adam Smith. 

 
02 - Com base na história do pensamento econômico, assinale a alternativa correta. 
 

a) Keynes nunca esteve ligado à Escola de Cambridge. 
b) John Stuart Mill pode ser considerado um economista tipicamente moderno, no sentido de que defendia a teoria do valor 

utilidade. 
c) Schumpeter foi um dos maiores nomes da economia neoclássica. 
d) Keynes e Marx negavam a existência de desemprego nos períodos de crise da economia. 
►e) Adam Smith criou a teoria das vantagens absolutas no comércio internacional. 

 
03 - Assinale a alternativa cujo pensador está associado à Escola Neoclássica. 
 

►a) Alfred Marshall. 
b) John Maynard Keynes. 
c) Ludwig von Mises. 
d) Thorstein Veblen. 
e) John Kenneth Galbraith. 

 
04 - Sobre o sistema econômico feudal que prevaleceu na Europa entre os séculos IX e XIV, assinale a alternativa correta. 
 

a) Na sociedade feudal europeia, a burguesia comercial era a classe social mais importante. 
b) Por herdar o legado do Império Romano, a Itália se constituiu como a principal nação no mundo feudal europeu. 
c) A economia feudal era pouco dependente das trocas com as regiões orientais. 
d) O pagamento de salários já predominava nas relações de trabalho. 
►e) Os poderes político e econômico se encontravam nas mãos dos senhores feudais. 

 
05 - Em seu livro A Riqueza das Nações, Adam Smith: 
 

a) busca explicitamente recuperar e avançar a tradição mercantilista. 
b) defende que apenas o trabalho agrícola é capaz de produzir excedente. 
c) argumenta que a riqueza da nação depende da quantidade de metais preciosos no tesouro real, defendendo uma política 

econômica autárquica. 
►d) explica que a divisão do trabalho encontra um obstáculo para seu avanço no tamanho do mercado. 
e) adota o método hipotético-dedutivo e constrói sua principal obra sem recorrer a exemplos históricos. 

 
06 - Com relação a David Ricardo, assinale a alternativa correta. 
 

a) Ricardo defendeu que o valor de uma mercadoria variava conforme a utilidade marginal que os indivíduos atribuíam a ela. 
b) A teoria da renda de Ricardo previa que os lotes de terra menos férteis pagariam a maior renda, para que pudessem ser 

ocupados. 
►c) A teoria da renda de Ricardo previa que o lote de terra menos fértil não pagaria renda da terra. 
d) A teoria do comércio internacional de Ricardo concluía que seria melhor a um país reduzir sua abertura comercial, 

tornando-se uma economia mais fechada. 
e) Ricardo, ao adotar sua teoria do comércio internacional e sua teoria da renda da terra, defendeu os interesses da classe 

dos proprietários de terra. 
 
07 - Com relação ao modelo clássico, assinale a alternativa correta. 
 

a) O desemprego involuntário aumenta conforme cresce o nível de produto. 
b) Pressupõe-se rigidez de preços. 
c) Com preços no eixo das ordenadas e produto no eixo das abscissas, a curva de oferta agregada é horizontal. 
►d) Não há desemprego involuntário. 
e) Com preços no eixo das ordenadas e produto no eixo das abscissas, a curva de oferta agregada é vertical e fica à direita 

da curva de demanda agregada. 
 
08 - Com relação ao modelo IS-LM, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A curva IS representa os pontos de equilíbrio no mercado de bens. 
b) A curva LM representa os pontos de equilíbrio no mercado de bens. 
c) As curvas IS e LM sempre se cruzam no ponto em que a economia está no pleno emprego. 
d) As curvas IS e LM são paralelas. 
e) As curvas IS e LM sobrepostas representam a trajetória de crescimento de longo prazo da economia. 
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09 - Com relação aos diferentes tipos de estrutura de mercado, assinale a alternativa correta. 
 

a) Um mercado é considerado perfeitamente competitivo quando não há possibilidade de as firmas combinarem resultados 
de mercado. 

b) Em um mercado perfeitamente competitivo, as firmas têm pouca capacidade de fixação de preço. 
►c) Um monopolista tem a capacidade de atribuir preços diferentes para consumidores diferentes. 
d) Em um mercado caracterizado pela concorrência monopolística, as firmas tendem a se organizar em um cartel. 
e) Em um oligopólio, a variável estratégica das vantagens competitivas é a diferenciação de produto. 

 
10 - Considere um consumidor com a seguinte função utilidade: U(x,y) = x + y. Se o preço do bem x é R$ 1,00, o preço do 

bem y é R$ 1,50 e a renda do consumidor é R$ 20,00, é correto afirmar que: 
 

a) os bens são substitutos perfeitos e a cesta de bens que maximiza a satisfação do consumidor é (10,10). 
b) os bens são complementares perfeitos e a cesta de bens que maximiza a satisfação do consumidor é (10,10). 
c) os bens são complementares perfeitos e a cesta de bens que maximiza a satisfação do consumidor é (20,0). 
d) os bens são complementares perfeitos e a cesta de bens que maximiza a satisfação do consumidor é (8,8). 
►e) os bens são substitutos perfeitos e a cesta de bens que maximiza a satisfação do consumidor é (20,0). 

 
11 - Com relação ao modelo de Solow, assinale a alternativa correta. 
 

a) No longo prazo, o produto per capita cresce a uma taxa constante. 
b) A taxa de crescimento do produto per capita no longo prazo será o inverso da taxa de depreciação do capital. 
c) O resíduo de Solow se refere à parte do produto que não é destinada ao consumo. 
d) A taxa de inflação no longo prazo é igual à diferença entre taxa de poupança e taxa de investimento. 
►e) O nível de produto per capita no longo prazo dependerá da taxa de poupança da economia. 

 
12 - Considere o modelo keynesiano simples para uma economia fechada e sem cobrança de impostos, em que os gastos 

do governo sejam de 100, o investimento agregado seja de 300 e o consumo agregado seja igual a (0,8Y + 100), sendo Y 
o produto agregado. Se os gastos do governo subirem para 200, o produto agregado: 

 

a) permanecerá estável. 
b) cairá de 2.500 para 2.400. 
c) aumentará de 2.500 para 2.600. 
►d) aumentará de 2.500 para 3.000. 
e) aumentará de 2.000 para 3.000. 

 
13 - Sobre expectativa e curva de Phillips, assinale a alternativa correta. 
 

a) A curva de Phillips reflete uma relação estável entre produto agregado e taxa de juros. 
b) A curva de Phillips reflete uma relação estável entre produto agregado e taxa de câmbio. 
►c) Com expectativas racionais, os agentes não cometem erros sistemáticos na construção da expectativa de inflação. 
d) Com expectativas racionais, os agentes sempre acertam suas previsões de inflação. 
e) Com expectativas adaptativas, os agentes sempre acertam suas previsões de inflação. 

 
14 - Com base na teoria das preferências, é correto afirmar: 
 

a) O consumidor com preferências transitivas prefere mais unidades de um bem do que menos. 
b) Se a taxa marginal de substituição entre dois bens é constante, então as preferências do consumidor são estritamente 

convexas. 
c) Um consumidor com preferências completas consome toda a sua renda. 
►d) Um consumidor com preferências convexas prefere uma cesta diversificada em relação a uma cesta com muitas unidades 

de um bem e poucas unidades dos demais. 
e) Monotonicidade e preferências côncavas definem preferências bem-comportadas. 

 
15 - Os economistas clássicos acreditavam que: 
 

a) a curva de oferta agregada inclina-se para cima e para a direita. 
►b) a demanda por mão de obra depende negativamente do salário real. 
c) a oferta monetária é um determinante importante do produto real. 
d) no equilíbrio, o produto marginal da mão de obra deve exceder o salário real. 
e) a curva de demanda por trabalho tem uma inclinação positiva. 

 
16 - Supondo que não haja setor governamental, nem comércio exterior no modelo keynesiano simples, a poupança deve 

ser igual à/ao: 
 

►a) investimento realizado. 
b) investimento desejado. 
c) consumo familiar. 
d) renda líquida. 
e) renda bruta. 
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17 - Um pressuposto implícito no modelo IS-LM simples é uma curva de oferta agregada: 
 

a) vertical. 
b) com inclinação ascendente. 
►c) horizontal. 
d) negativamente inclinada. 
e) cíclica. 

 
18 - Espera-se um deslocamento para cima (para a direita) na curva de Phillips se houver um/uma: 
 

a) corte nos impostos. 
b) aumento na oferta de moeda. 
c) aumento nos gastos do governo. 
►d) aumento na taxa de inflação esperada. 
e) redução da taxa de poupança. 

 
19 - Uma vantagem do uso de uma meta de taxa de juros é que esse procedimento operacional pode proporcionar: 
 

a) estabilidade na taxa de crescimento da moeda. 
b) estabilidade da base monetária. 
►c) estabilidade da taxa de juros de curto prazo. 
d) um fim aos movimentos pró-cíclicos no estoque de moeda. 
e) controle das reservas internacionais. 

 
20 - Uma condição dos modelos dos ciclos reais é que: 
 

►a) a economia é composta por um grupo de indivíduos idênticos. 
b) a economia é composta por indivíduos de racionalidade limitada. 
c) no mercado de trabalho existe rigidez salarial. 
d) a economia experimenta desemprego involuntário. 
e) políticas de estabilização monetária desempenham um papel importante no controle inflacionário. 

 
21 - Sobre a teoria do preço, é correto afirmar que, para Marx, o preço é: 
 

a) o custo acrescido de um mark-up sobre o custo. 
►b) a expressão do tempo de trabalho na mercadoria que funciona como dinheiro. 
c) a soma dos componentes do valor, quais sejam salários, lucros e renda da terra. 
d) determinado pelo ponto de intersecção entre as curvas de demanda e de oferta. 
e) o resultado do grau de monopólio. 

 
22 - Considere a função de produção F(x1,x2) = x1

2/5. x2
3/5. A taxa técnica de substituição entre os insumos x1 e x2 é: 

 

►a) 2x2/3x1. 
b) 3x2/2x1. 
c) 6x2/x1. 
d) x2/6x1. 
e) x2/x1. 

 
23 - Considere a função de produção F(x1,x2) = Y = x1

1/3. x2
2/3, em que x1 e x2 são insumos produtivos e Y é o nível de 

produção. Se o preço x1 for R$ 1,00 e o preço de x2 for R$ 2,00, qual será a quantidade necessária de x1 para a firma 
minimizar o seu custo de produção? 

 

►a) Y. 
b) Y1/3. 
c) Y2/3. 
d) (1/3)Y. 
e) (2/3)Y. 

 
24 - Considere um duopólio de Cournot no qual a demanda de mercado é dada por P = a – bY e os custos totais das firmas 

são CT1 = α + cY1 (custo total da firma 1) e CT2 = β + cY2 (custo total da firma 2). Y representa a oferta total do mercado, 
Y1 representa a oferta da firma 1 e Y2 representa a oferta da firma 2. Qual é a quantidade ofertada pela firma 1? 

 

a) c. 
b) c/2. 
►c) (a-c)/3. 
d) (a-c)/2. 
e) (a+c)/2. 
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25 - Considere uma firma que atua em um mercado em concorrência perfeita no longo prazo com a seguinte função de 
produção F(x,y) = 3x2 + 2y3, onde x é capital e y é trabalho. Se o preço em vigor no mercado é 4 unidades monetárias, 
qual é o valor do custo marginal que corresponde ao lucro máximo da firma? 

 

a) 2. 
►b) 4. 
c) 6. 
d) 8. 
e) 10. 

 
26 - Sobre séries temporais, é correto afirmar: 
 

a) Uma série estacionária tem somente média e variância constante. 
b) Uma série não estacionária combinada com uma série não estacionária resulta em outra série estacionária. 
c) Se duas séries são I(0), então elas não têm relação de cointegração. 
d) Se duas séries são I(1), então elas não têmrelação de cointegração. 
►e) Regressão espúria significa que duas séries aparentemente relacionadas não têm relação de cointegração. 

 
27 - Considerando que as hipóteses do modelo clássico de regressão linear são válidas, é correto afirmar: 
 

a) O estimador de mínimos quadrados é somente linear, não viesado e consistente. 
b) O estimador de mínimos quadrados não é o melhor estimador linear, não viesado dentre todos os estimadores lineares 

não viesados. 
►c) O estimador de mínimos quadrados é o melhor estimador linear, não viesado dentre todos os estimadores lineares 

viesados. 
d) O estimador de mínimos quadrados é um estimador não linear e viesado. 
e) O estimador de mínimos quadrados é um estimador linear e não viesado. 

 
As informações a seguir são referência para as questões 28 a 30. 
 

Os resultados a seguir foram obtidos a partir de uma amostra contendo 51 observações sobre o salário anual dos professores (Y) e 
o gasto anual por aluno (X), sendo ambas as variáveis em mil dólares. Com base nessas informações e no procedimento de 
estimação pelo método de mínimos quadrados ordinários aplicado a uma regressão simples , (Obs.: letras 
minúsculas indicam desvios em relação à média; os cálculos das respostas são apresentados com quatro casas decimais). 
 

24,36 
3,70 

183,99 

55,63 

873,38			 	 	 	 	  

264,83			 	 		 	 	 í  

5,41				 â 	 	 ã  
 
28 - O valor do coeficiente  é: 
 

a) 10,1294. 
►b) 12,1294. 
c) 13,1294. 
d) 14,1294. 
e) 15,1294. 

 
29 - O valor do coeficiente  é: 
 

a) 1,3076. 
b) 2,3076. 
►c) 3,3076. 
d) 4,3076. 
e) 5,3076. 

 
30 - O valor do desvio padrão de  é: 
 

►a) 1,1974. 
b) 1,9974. 
c) 2,1974. 
d) 2,9974. 
e) 3,1974. 


