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1. Imagine que a população de um país é de 1500 pessoas. A taxa de 
participação de 60% e o número de desempregados de 120.  Qual é a taxa de 
desemprego? 
 
(Esta questão vale dois pontos) 
 
Resposta: a taxa de desemprego é de 13,33% dado que a PEA é de 900 (1500 * 
0.6) e a taxa de desemprego é 120/900.  
 
Nas seguintes questões só uma das alternativas é correta.  
 
2. Para um neoclássico, o salário real é igual a: 
 

a) a produtividade média do trabalho; 
b) a produtividade marginal do trabalho; 
c) a produtividade total do trabalho. 
 

 
(Esta questão vale um ponto quando respondida corretamente e será descontado 
um ponto em caso de respostas erradas) 
 
Resposta: b) 
 
3. Qual das seguintes políticas pode ser classificada como política de 
emprego: 
 

a) uma queda da taxa de juros para elevar o nível de atividade e aumentar 
a oferta de novos empregos; 

b) uma elevação dos gastos públicos para aquecer a demanda agregada; 
c) a intermediação de mão-de-obra; 
d) todas as anteriores.  

 
(Esta questão vale um ponto quando respondida corretamente e será descontado 
um ponto em caso de respostas erradas) 
 
Resposta: c) 
 



4. Os Modelos de Salários de Eficiência sustentam que: 
 

a) O desemprego pressiona os salários reais à baixa ate que o equilíbrio 
entre oferta e demanda é restabelecido; 

b) existe desemprego daqueles trabalhadores que são ineficientes; 
c) a produtividade depende do salário pago; 
d) o mercado de trabalho está em equilíbrio quando a eficiência do 

trabalhador iguala a desutilidade marginal do trabalho;   
 
(Esta questão vale um ponto quando respondida corretamente e será descontado 
um ponto em caso de respostas erradas) 
 
Resposta: c) 
 
5. Para um keynesiano: 
 

a) o salário real depende da demanda agregada; 
b) o salário real não é igual à produtividade marginal do trabalho em casos 

de insuficiente demanda agregada; 
c) o salário real é igual ao salário nominal dado que os assalariados têm 

ilusão monetária. 
 

(Esta questão vale um ponto quando respondida corretamente e será descontado 
um ponto em caso de respostas erradas) 
 
Resposta: a) 
 
6. Para um clássico: 
 

a) uma elevação do nível de preços devido a aumentos na oferta de moeda 
gera quedas no salário real; 

b) uma elevação no salário real gera sempre e em qualquer circunstâncias 
a aparição do desemprego; 

c) aumentos na oferta de moeda geram quedas na taxa de juros, fato que 
provoca aumento no investimento e elevação no nível de emprego; 

d) todas as anteriores; 
e) nenhuma das anteriores. 
 

(Esta questão vale um ponto quando respondida corretamente e será descontado 
um ponto em caso de respostas erradas) 
 
Resposta: e) 
 
7. Segundo a Teoria do Capital Humano: 
 

a) um melhor nível de educação média da força de trabalho redunda em 
distribuições de renda mais justas; 



b) quanto menor o nível de educação de um indivíduo maior será sua 
probabilidade de ficar desempregado; 

c) as mulheres têm que ganhar o mesmo que os homens, senão estamos 
diante de um processo de discriminação; 

d) todas as anteriores; 
e) nenhuma das anteriores. 

 
 (Esta questão vale um ponto quando respondida corretamente e será descontado 
um ponto em caso de respostas erradas) 
 
Resposta: e) 
 
8. Para um neoclássico: 
 

a) uma maior fiscalização pode reduzir o tamanho do mercado informal; 
b) uma reforma agrária ajudaria a desconcentrar renda; 
c) o mercado informal concentra a pobreza porque não se respeita a 

legislação trabalhista; 
d) um salário mínimo só teria que vigorar para os trabalhadores com menor 

qualificação senão provoca desemprego; 
e) nenhuma das anteriores; 
 

  
 
(Esta questão vale um ponto quando respondida corretamente e será descontado 
um ponto em caso de respostas erradas) 
 
Resposta: b) 
     


