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Monitoria de Introdução à Economia 

 

GABARITO 2ª PROVA ALTERNATIVA 

 

No quadro abaixo, você pode conferir o gabarito das questões objetivas (questões 1 a 18), de 
acordo com seu tipo de prova (A, B, ou C). O tipo de sua prova está anotado no quadro situado no canto 
superior esquerdo da folha de respostas, disponível para consulta na sala da monitoria (ICC Norte, 
subsolo). 
 

TIPO DE PROVA 
ÚNICO 

1 B 9 C 17 A 

2 C 10 C 18 D 

3 A 11 B 

4 B 12 C 

5 A 13 B 

6 A 14 B 

7 D 15 C 

8 B 16 C 

 
A seguir, você encontra as respostas esperadas para as questões discursivas. Caso discorde da 

CORREÇÃO das questões discursivas, você poderá interpor recurso junto à secretaria do departamento de 
Economia, solicitando revisão de menção. 
 

Parte 2: Questões discursivas 
Questão 19:  

No país de Kokoro, as pesquisas governamentais mostram uma crescente entrada de investimentos do exterior no 

país, o que ajuda bastante no crescimento do país recém-formado. 

Sobre a afirmativa acima, responda os itens a seguir. 

a) Cite e explique 3 fatores que atraem a entrada de ILEP. 

As perspectivas políticas e econômicas estáveis e positivas atraem o ILEP, pois os investidores buscam 

um país com melhor perspectiva política e financeira para que seus investimentos possam crescer. 

As taxas de juros reais altas também atraem o ILEP, pois com maior taxa de juros, há um aumento do 

pagamento pelo montante investido no mercado de fundos de empréstimos. 

A taxa de câmbio nacional desvalorizada atrai o ILEP, pois ao se investir no país e ao trocar a moeda 

internacional pela nacional, há um aumento do valor percebido para gastos. 

Entre outros. 

b) Qual o efeito, em palavras, do aumento dos investimentos líquidos externos no país (ILEP) sobre o mercado 

de fundos emprestáveis e sobre o mercado de câmbio?  

Com o aumento do ILEP, no Mercado de Fundos Emprestáveis há um aumento da poupança, deslocando 

a curva para baixo e para a direita. Isto irá reduzir a taxa de juros e aumentar a quantidade transacionada. 

Já no mercado de câmbio, um aumento do ILEP irá deslocar a curva de oferta de moeda estrangeira para a 

direita, aumentando a quantidade de divisa externa no mercado, valorizando a moeda nacional frente à 

internacional. 
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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

 

Questão 19- A: 

 

5 pontos divididos em: 

 0,6 para cada fator de atração citado. 
 1 ponto para explicar cada fator citado. 

 

 
Questão 19-B: 

 

5 pontos divididos em: 

 2,5 pontos para o Mercado de fundos emprestáveis, sendo: 
o 1,25 pontos para dizer que a taxa de juros reduziu. 
o 1,25 pontos para dizer que a oferta de fundos emprestáveis, ou a poupança aumentou. 

 
 2,5 pontos para o Mercado de Câmbio, sendo: 

o 1,25 pontos para dizer que existiu uma redução da taxa de câmbio, portanto uma valorização 
da moeda nacional frente à estrangeira. 

o 1,25 pontos para dizer que houve um aumento na quantidade transacionada de US$. 
 


