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1.

Questão de ANPEC/2015:

“Considere as seguintes relações que definem a demanda e oferta agregadas,
respectivamente:
DA: m + v = p + y
OA: p = pe + λ(y – y*)
Em que m, v, p, pe, y e y* são, respectivamente, os logaritmos do estoque de moeda,
da velocidade de circulação da moeda, do nível de preços, do nível de preços
esperado, do produto e do produto natural. é um parâmetro constante.
Suponha λ = 2/3; m = 9; v = 8; y* = 7 e pe = 5. Sob a hipótese de previsão perfeita
encontre o valor de equilíbrio de y.”
(Esta questão vale dois pontos e a resposta deve estar justificada)
Resposta: 7.
2.

Questão de ANPEC/2014:
“Avalie como verdadeira (V) ou Falsa (F) a seguinte afirmação:

Na versão aceleracionista (ou expectacional) da curva de Phillips desenvolvida por
Friedman, os trabalhadores sofrem de “ilusão monetária” quando a inflação se eleva
(em relação ao período anterior)”
(Esta questão vale um ponto no caso da resposta certa. Não conta pontos no caso de
não ser respondida e desconto um ponto no caso de uma resposta errada. A resposta
não precisa ser justificada)
Resposta: V
3.

Questão de ANPEC/2015:

“Considere uma Curva de Phillips dada por:
πt = πte ‐ (ut ‐ 5%), em que πt é a taxa de inflação corrente, ut é a taxa de desemprego
corrente e a taxa de inflação esperada é dada por πte = πt‐1.

Suponha ainda que a taxa de desemprego corrente seja inicialmente igual à sua taxa
natural e que πt = 12%. O Banco Central anuncia que, a partir do próximo ano,
manterá a taxa de desemprego 1 ponto percentual acima da taxa natural de
desemprego, até que a taxa de inflação caia para 2%. Quantos anos o Banco Central
precisará (manter a taxa de desemprego corrente acima da taxa natural de
desemprego) para cumprir seu objetivo?”
(Esta questão vale dois pontos e a resposta deve estar justificada)
Resposta: 10.
4.

Questão de ANPEC/2013:
“Avalie como verdadeira (V) ou Falsa (F) a seguinte afirmação:

O custo, em termos de queda do produto real, de uma política econômica crível de
redução da taxa de inflação, é maior quando os agentes econômicos formam
expectativas racionais do que quando formam expectativas adaptativas.”
(Esta questão vale um ponto no caso da resposta certa. Não conta pontos no caso de
não ser respondida e desconto um ponto no caso de uma resposta errada. A resposta
não precisa ser justificada)
Resposta: F.
5.

Questão ANPEC/2012:

“Considere uma economia caracterizada pelas seguintes equações:
y= m‐p
p=pe+4 (y‐y*)
em que m,p,pe,y e y*são, respectivamente, os logaritmos do estoque de moeda, do
nível de preço, do nível de preço esperado, do produto e do produto natural. O
estoque de moeda é controlado pela Autoridade Monetária e o processo de formação
do nível de preço esperado pelos agentes privados pode se enquadrar em um dos
seguintes casos: Caso (I): O preço esperado (pe) é dado exogenamente; Caso (II): Os
agentes privados possuem previsão perfeita (p=pe).
Com base nessas informações, julgue as seguintes afirmativas:
(a) No Caso (I), um aumento de 1% na oferta de moeda gera aumentos de
aproximadamente 0,2% e 0,8% no produto e no preço, respectivamente.
(b) No Caso (II), um aumento de 1% na oferta de moeda não afeta o preço e gera
aumento de aproximadamente 1% no produto.”

(Responda se são verdadeiras (V) ou falsas (F) cada uma das duas afirmativas. Em cada
caso, uma resposta vale um ponto no caso de estar certa. Desconto um ponto no caso
de estar errada e não ganha nem perde pontos no caso de não responder)
Resposta: a) V ; b) F
6.

Avalie (verdadeira (V) ou falsa (F), a seguinte afirmação:

‘”Para a escola desenvolvimentista ou cepalina, a existência do setor informal nos
países em desenvolvimento se decorre do estabelecimento de salários mínimos e dos
entraves burocráticos resultantes da excessiva intervenção do setor público”
(Esta questão vale um ponto no caso da resposta certa. Não conta pontos no caso de
não ser respondida e desconto um ponto no caso de uma resposta errada. A resposta
não precisa ser justificada)
Resposta: F
7.
O termo de setor informal está extremamente difundido, tanto no cotidiano
como em pesquisas acadêmicas. Nem sempre sua utilização guarda algum tipo de
robustez analítica. Tomado ao azar, escolhemos um parágrafo de um texto que se
pode encontrar na Internet (http://zip.net/bdrxKn, consultado em 1/07/2015) cujo
autora é Presicila Monclar (FGV/Direito/RJ) sendo o título do artigo: “O Setor
Informal”. Reproduzimos o primeiro parágrafo:
“A definição de Setor informal não é pacífica na literatura econômica mundial. No
Brasil, entretanto, com a criação de uma legislação trabalhista passou‐se a ser
considerado trabalho informal aquele que é exercido sem a carteira de trabalho
assinada, com isso não há vínculos ou benefícios fornecidos pelo empregador e
garantidos pela Lei Trabalhista. Encontra‐se nessa situação indivíduos qualificados e
desqualificados, uns optam por trabalhar por conta própria, porém, o trabalho
informal devido a falta de capacitação é o que, segundo Marx, tem se expandido mais
agressivamente com o desenvolvimento do capitalismo. Com grande parte da
população ativa e sem alternativas no mercado de trabalho formal, resta‐lhes
desenvolver atividades de sobrevivência onde o indivíduo viverá na informalidade.
Esse fenômeno ocorre no mundo inteiro, principalmente em países subdesenvolvidos
onde há baixos níveis de escolaridade.”
(Avaliar criticamente o parágrafo reproduzido.
inconsistências, etc.)
(Esta questão vale um ponto)

Ou seja, assinalar fragilidades,

