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1.  A rotatividade da mão-de-obra tem duas facetas, uma que poderíamos 
denominar de positiva e outra de negativa.  Indique cada uma delas e justifique os 
qualificativos (positiva e negativa). 
 
(Esta questão vale um ponto) 
 
2. Os analistas mais liberais identificam como uma das principais causas do 
desemprego no Brasil o excesso de regulamentação no mercado de trabalho.  
Indique as fragilidades deste tipo de argumentação. 
 
(Esta questão vale um ponto) 
 
3. Imagine que você é um economista neo-clássico. Identifique as fragilidades 
da seguinte afirmação: “ A pobreza está diretamente vinculada ao mercado 
informal.  Ou seja, a maioria dos pobres obtém a sua renda no segmento informal 
do mercado de trabalho.  Sendo assim, aumentando a fiscalização trabalhista e 
reduzindo o mercado informal reduziríamos a pobreza”.  
 
(Esta questão vale dois pontos)  
 
4. No Brasil, convivem dois sistemas de proteção ao trabalhador 
desempregado, o FGTS e o seguro-desemprego. Suponha que o governo quer 
eliminar um deles e você é assessor desse governo e tem que escolher um deles 
(o FGTS ou o seguro-desemprego). Escolha e justifique (fundamente) a sua 
escolha. 
 
(Esta questão vale dois pontos) 
 
5. Quando um trabalhador é desligado sem justa causa, o empregador tem 
que pagar a esse assalariado, 40% do saldo do FGTS.  Indique as conseqüências 
que essa legislação pode ter sobre o funcionamento do mercado de trabalho. 
 
(Esta questão vale um ponto) 
 
6. Quais são os nexos entre a teoria do capital humano e a legislação 
trabalhista de um país. 
 



(Esta questão vale um ponto) 
 
7. Em geral, na maioria dos países, a rotatividade é pró-ciclica.  Porque ?  
 
(Esta questão vale um ponto)  
 
8. Avalie a seguinte afirmação: “No Brasil todo desemprego é voluntário, dado 
que o segmento informal do mercado de trabalho é de livre entrada e se ajusta 
como um mercado concorrencial” 
 
(Esta questão vale um ponto)    
 
     


