
NOÇÕES DE ECONOMIA

01. Os principais objetivos da política macroeconômica são o crescimento do produto agregado, o 
baixo desemprego, a estabilidade de preços e o equilíbrio em transações externas.

02. Os principais instrumentos da política macroeconômica são os dispêndios do governo e a 
tributação (política fiscal),  o controle da oferta de moeda e do crédito (política monetária),  as 
intervenções no mercado cambial, a política de comércio exterior e o tratamento dado aos capitais 
externos  de  risco  (política  cambial  e  de  relações  econômicas  externas)  e  um  conjunto  de 
intervenções diretas nos mecanismos de mercado (política de rendas).

03. Dada a multiplicidade dos fins da política macroeconômica, seus resultados são aferidos por 
uma multiplicidade  de  indicadores  de  desempenho.  Um dos indicadores-síntese  é  o  hiato  do 
produto:  ele  revela  a  um  só  tempo  como  se  tem  comportado,  cumulativamente,  o  produto 
agregado e qual a taxa de emprego dos recursos. 

04. O produto potencial indica a magnitude possível do PIB (ou da oferta agregada) se todos os 
recursos disponíveis forem empregados plenamente.

05. O produto efetivo é o que resulta do emprego corrente dos recursos. No mínimo, o produto 
efetivo pode ser igual ao potencial.

06. Os fatores determinantes  do produto potencial  são a  disponibilidade e  a qualificação dos 
recursos, os padrões tecnológicos dominantes e a eficiência com que os recursos estão sendo 
empregados.

07. A relação hiato-preços, conceitualmente equivalente a desemprego-inflação, foi pioneiramente 
estabelecida por A.W.Phillips, baseada em dados que cobriram um período de quase um século. A 
evidência dessa relação foi um dos mais importantes marcos da moderna macroeconomia.

08.  A curva de Phillips estendida conduz a conjuntos de combinações desemprego-inflação que, 
em série de prazos mais curtos, descrevem trajetórias em formato de anéis.

09.  O equilíbrio macroeconômico define-se por uma combinação de nível geral de preços e de 
produto efetivo, que, sob dadas condições, movimenta o sistema econômico como um todo.

10. A procura agregada expressa os dispêndios de todos os agentes econômicos, consumidores, 
empresas e governo.

GABARITO

01. C
Comentários: Estes quatros objetivos não são facilmente conciliáveis entre si o tempo todo. Isto 
porque os meios que conduzem à realização de um deles geralmente conflitam com os demais. 
Na  gestão  da  política  macroeconômica  quase  sempre  se  impõe  a  escolha  de  um  objetivo 
prioritário.

02. C
Comentários:  A eficácia  comparativa  de  cada  um  desses  instrumentos  é  uma  das  metas 
controvertidas áreas da moderna macroeconomia.



03. E
Comentários: O hiato do produto mede a distância entre o produto potencial e o efetivo.

04. C
Comentários: É a fronteira de produção da Economia.

05. E 
Comentários: O certo é que no máximo, o produto efetivo pode ser igual ao potencial. Quando 
isso ocorre, define-se uma situação de pleno-emprego.

06. C
Comentários: Os fatores dominantes do produto efetivo são os mecanismos de contração ou de 
expansão  acionados  pelos  gestores  da  política  macroeconômica,  o  clima  dos  negócios,  o 
comportamento dos agentes econômicos e suas expectativas e o desempenho econômico do 
resto do mundo.

07. C
Comentários: A curava de Phillips, em sua versão mais divulgada, mostra que há uma relação 
inversa não linear entre as taxas de inflação e de desemprego, dois relevantes indicadores do 
desempenho macroeconômico. O tipo de relação evidenciada é uma indicação do conflito entre os 
objetivos correspondentes de política macroeconômica.

08. E
Comentários:  Os  anéis  hiato-preços  resultam  da  intervenção  dos  gestores  da  política 
macroeconômica,  que  buscam  reverter  desequilíbrios  de  tipo  inflacionário  ou  recessivo  ou, 
mesmo, situações mais complexas como as de estagflação,  em que as tensões inflacionárias 
ocorrem em clima de estagnação. Então, na verdade, temos a combinação desemprego-inflação 
em série mais longas e não mais curtas.

09.C
Comentários: O ponto de equilíbrio resulta da interação da procura e da oferta agregadas.

10. C
Comentários:  Indica  quanto  os  agentes  estão  dispostos  e  aptos  a  despender  em  bens  de 
consumo e de investimento, público e privados, internos e externos, dados diferentes níveis de 
preço.


