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INSTRUÇÕES: LEIA COM ATENÇÃO 
A avaliação de aula consistirá na resolução e explicação de dois exercícios. Você deve estar apto a 

responder perguntas referentes à matéria feitas pelos avaliadores, além de apresentar de forma clara e objetiva 

o conteúdo necessário para que o problema apresentado seja resolvido.  

A questão tipo I deverá ser respondida obrigatoriamente. Nas questões tipo II, você deverá escolher 1 

(uma) dentre as 3 (três) opções de exercícios apresentadas e, então, elaborar uma pequena explicação. No 

âmbito dessa questão, aprecia-se que se façam conexões com a realidade e, se possível, com artigos, colunas ou 

notícias jornalísticas abordando o referido assunto. O tempo máximo para passagem de quadro, exposição e 

resolução das duas questões é de 15 (quinze) minutos. 

Lembre-se também que sua desenvoltura, criatividade, retórica e movimentação serão observados 

durante o Processo Seletivo. Não fique nervoso(a) e boa sorte! 

 

OBSERVAÇÃO: Durante a apresentação da aula, os avaliadores ficarão com o computador ligado a fim de 

preencher uma planilha de avaliação online. Em alguns momentos poderá parecer que eles estão dispersos, 

mas na realidade o computador não será utilizado para outra finalidade que não a do Processo Seletivo. 

 

 

QUESTÃO TIPO I (OBRIGATÓRIA): Todos os candidatos deverão resolvê-la. 

“A agência de classificação de risco Moody's rebaixou a nota do Brasil e tirou o grau de investimento – 

selo de bom pagador – do país nesta quarta-feira (24). A nota do país caiu dois degraus de uma vez: passou de 

Baa3, o último nível dentro do grau de investimento, para Ba2, que é categoria de especulação. A agência 

também colocou o Brasil em perspectiva negativa, indicando que pode sofrer novo rebaixamento. Em nota, a 

Moody's afirma que o corte da nota foi influenciado pela maior deterioração das métricas de crédito do Brasil, 

em um ambiente de baixo crescimento, com expectativa de que a dívida do governo ultrapasse 80% do Produto 

Interno Bruto (PIB) nos próximos três anos.” (Adicionar fonte, caso exista) 

Explique as prováveis consequências que o rebaixamento do grau de investimento do 

Brasil pode ter para a taxa de cambio do real/dólar,  para o mercado de fundos de empréstimos 

e para o Investimento Líquido Externo no País (ILEP).  

 

QUESTÕES TIPO II: Escolha 1 (uma) dentre as 3 (três) opções apresentadas. 

 

QUESTÃO 1  

“A atual Ministra da Magia, Hermione Granger, aprovou ontem, dia 22 de junho de 2016, uma 

redução de 10% no imposto sobre as varinhas feitas com madeira reciclada.” (Profeta Diário, 23 jun. 

2016) 

Explique, utilizando o conceito de externalidade e seus diferentes tipos, as possíveis consequências 

da redução de imposto sobre as varinhas em questão.  

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/moodys


QUESTÃO 2 

“O mercado financeiro foi tomado pelo pânico nesta quinta-feira (18), com dólar operando em seu 

limite superior e a Bolsa brasileira interrompendo as operações após registrar queda de mais de 10%. Os 

investidores reagem a notícia de que o presidente Michel Temer foi gravado sugerindo a compra do silencio 

do ex-deputado Eduardo Cunha. O dólar à vista tinha alta de 8,68%, para R$ 3,373.” 

Explique as consequências do escândalo politico em questão para o mercado de câmbio financeiro e 

para a Balança Comercial brasileira. 

 

QUESTÃO 3 

Suponha que Tiririca assuma a presidência do Brasil em 2019 e decida instituir o cambio fixo, no 

qual R$1 seria equivalente a US$ 1, representando uma taxa de câmbio muito abaixo do Ponto de Equilíbrio 

(em hipótese, R$3 para U$1). Explique as consequências para o Balanço de Pagamentos brasileiro caso 

Tiririca mantivesse esse regime por muito tempo. 

 


