
NOÇÕES DE ECONOMIA

01. Os ajustamentos induzidos têm alto poder de impacto pelo efeito multiplicador das variações
nos dispêndios, tanto em direção expansionista, quanto contracionista. Este efeito está associado
à propensão marginal a poupar.

02. Além  do  efeito  multiplicador  dos  dispêndios,  que  atua  em  dupla  direção  (expansão  e
contração), há outros mecanismos de propagação que produzem flutuações no nível corrente da
atividade econômica.

03. As evidências das flutuações cíclicas e as demonstração do impacto das correções induzidas
formam a base da política econômica de orientação Keynesiana.

04. As  redes internacionais  de  trocas  estabelecem-se  a  partir  de  duas  categorias  de  fatores
determinantes: as diferenças nas dotações de recursos naturais entre os países e a assimetria na
configuração de atributos construídos.

05. Sob a influência cruzada da diversidade em dotações naturais e dos diferenciais resultantes
de  atributos  construídos,os  graus  de  interdependência  entre  os  países  têm  diminuído  em
proporções expressivas.

06. O forte crescimento dos fluxos mundiais de comércio e de movimentação de ativos financeiros
é um dos indicadores mais visíveis do processo de globalização.

07. O processo de globalização tem produzido consequências de alto impacto.

08.  As mudanças nos padrões e nos fatores determinantes das redes mundiais de trocas não
estão refletidas na evolução da teoria básica.

09. A  contundência  da  crítica  estruturalista  se  limitou  à  revisão  teórica.  Propôs  reações
estratégicas  para  os  países  atingidos  pela  deterioração  das  relações  de  trocas.  Os  modelos
substitutivos  de importações, geralmente fechados de orientação nacionalista e de forte conteúdo
protecionista  podem  ser  apontados  como  decorrências  diretas  das  proposições  de  política
econômica.

10.  Os desenvolvimentos mais recentes na abordagem das trocas externas estão voltados para
alguns aspectos, dentre eles a redefinição dos fatores determinantes das trocas.



GABARITO

01. E
Comentário: O efeito está associado à propensão marginal a consumir e não a poupar.

02. C
Comentário:  O princípio de ampliação da procura derivada, ou princípio de aceleração, é um
deles: ele evidencia por que as flutuações nas indústrias de bens de capital tendem a ser mais
intensas que as observadas nas indústrias de bens de consumo.

03. C
Comentário:  As  correntes  novo-Keynesianas  alinham-se  na  crença  de  que  a  economia  é
inerentemente instável.

04. C
Comentário:  Pela maior diversidade de recursos naturais, os países grande extensão territorial
tendem a apresentar menos coeficientes de transações externas em relação ao PNB.

05. E
Comentário:  Na verdade, os graus de interdependência entre os países têm aumentado e não
diminuído.

06. C
Comentário: Os pré-requisitos desse avanço foram: a consolidação de processos de integração
econômica  e  política  de  nações;  o  crescente  número  e  a  maior  expressão  das  empresas
transacionais;  e  o  desenvolvimento  tecnológico  em  áreas-chave;  e  as  políticas  públicas  de
desregulamentação e de liberação.

07. C
Comentário: De uma perspectiva institucional, os de maior relevância são a perda de atributos de
soberania nacional  e a crescente presença  de temas supranacionais  na agenda política das
nações.

08. E
Comentário: Os fatores determinantes das redes mundiais de trocas estão refletidas na evolução
da teoria básica.

09. E
Comentário: O correto é “a contundência da crítica estruturalista não se limitou à revisão teórica”.

10. C
Comentário: Os demais fatores são: a avaliação dos impactos, sob perspectivas institucionais e
econômicas, do processo de globalização; a definição dos fatores que determinam o desempenho
competitivo das nações; e a relação custos/benefícios das trocas externas intensificadas.


