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Questão Resposta Argumentação 

31 A 

A mera existência de preços mínimos ou máximos não implica em peso morto. Se o preço mínimo for estabelecido a um nível abaixo do 
preço de equilíbrio de mercado, será inócuo. Se o preço máximo for estabelecido acima do preço de equilíbrio de mercado, não produzirá 
efeitos sobre as negociações dos agentes num mercado de concorrência perfeita. Por falta de especificação, a letra B não pode ser 
considerada correta. Por outro lado, o mercado perfeitamente competitivo é uma construção metodológica sem parâmetros idênticos com 
a realidade. E como tal, é perfeita e o equilíbrio é atingido automaticamente e os excedentes maximizados, pois não há falhas de mercado. 
Deste ponto de vista, a alternativa A pode ser considerada correta, pois não se fariam necessárias intervenções neste tipo de mercado, caso 
existissem. 

37 B 

Se a curva de preferência da liquidez possui elasticidade variável, a curva LM é positivamente inclinada. Neste caso, um aumento das 
transferências do governo para as famílias (política fiscal expansionista) tem como efeito um deslocamento da curva IS para cima e para a 
direita. O resultado será um aumento na taxa de juros da economia e do produto. Assim, a alternativa correta é a letra B, motivo pelo qual 
o gabarito deve ser corrigido. 

41 E 

A questão afirma que os agentes observam que a inflação efetiva é maior que a projetada. Neste caso já houve, no momento 
imediatamente anterior (curto prazo), elevação do emprego e do produto. Após a constatação de que as expectativas de preço falharam, o 
que haverá, de acordo com a visão monetarista, é a queda do nível de emprego e do produto, chegando-se ao longo prazo (no qual uma 
política monetária expansionista não tem efeitos sobre o lado real da economia). Desta forma, o gabarito correto da questão é a letra E). 

44 A 

Os lançamentos no Balanço de Pagamentos são feitos segundo o método das partidas dobradas. Assim, apesar de os Reinvestimentos de 
empresas estrangeiras serem registrados na rubrica Rendas, há também um lançamento na rubrica Conta Capital com sinal oposto. Como a 
questão não especifica sobre qual lançamento se refere (o positivo ou o negativo), há duas alternativas possíveis (na ausência dessa 
especificação) - letra A e letra C. Diante disso, a questão deve ser anulada. 

48 C 

A questão não usa nenhum advérbio ou palavra de exclusão. Desta forma, "SUDAM e Banco da Amazônia" é tão correto quanto "SUDAM e 
Banco da Amazônia, juntamente com outras instituições financeiras oficiais federais". A alternativa C só estaria errada se ao final dela 
constasse alguma palavra como: "somente", "apenas", etc. O que não foi o caso. Desta forma, peço pela anulação da questão 48 por conter 
dois gabaritos possíveis. 

 


