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AULA EXPOSITIVA – 28 e 29/11/2014 

 

_______________________________________________________________________________________ 
INSTRUÇÕES: LEIA COM ATENÇÃO 

 
A avaliação de aula consistirá na resolução e explicação de dois exercícios. Você deve elaborar um plano de aula, 

estar apto a responder perguntas referentes à matéria feitas pelos avaliadores, além de apresentar de forma concisa e 
objetiva o conteúdo necessário para que o problema apresentado seja resolvido.  

Na questão tipo I, você deverá escolher 1 (uma) dentre as 3 (três) opções de exercícios apresentadas e, então, 
elaborar uma pequena explicação. A questão tipo II deverá ser respondida obrigatoriamente. 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. 

Encorajamos fortemente o uso de lousa e giz para anotar tópicos referentes à matéria a ser tratada na questão, 
gráficos, cálculos, etc. Lembre-se também que sua desenvoltura, criatividade, retórica e movimentação serão observadas 
durante o Processo Seletivo. Não fique nervoso(a) e boa sorte! 

 

BOM TRABALHO! 
Observação: Durante a apresentação da aula, os jurados 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. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÕES TIPO I – Escolha 1 (uma) dentre as três (3) opções apresentadas. 

 

QUESTÃO 1 

“O déficit orçamentário do governo federal dos Estados Unidos deve atingir US$ 407 bilhões ao fim do ano 

fiscal encerrado em setembro deste ano, estima o Departamento do Orçamento do Congresso do país. O 

montante é mais do que o dobro registrado no exercício anterior. 

Para o próximo ano fiscal, a previsão é de um déficit ainda maior, de US$ 438 bilhões, e pode crescer mais 

uma vez que o governo resolveu intervir nas gigantes hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac. 

No ano passado, o déficit orçamentário ficou em US$ 161 bilhões. O ano fiscal do governo americano 

termina em 30 de setembro. [...]” (Valor Econômico (2008), “Déficit do governo federal dos EUA está no 

nível de US$ 400 bilhões”, 24 de novembro.) 

 

Levando em consideração que notícia foi divulgada no período da crise financeira de 2008, responda os 

itens a seguir: 

 

A) Por que, durante as históricas recessões econômicas, sempre há um grande déficit orçamentário? 

B) Segundo a lógica keynesiana, como os governos devem proceder diante dessa situação? (Lembre-se de 

fazer uma explicação algébrica e resumida) 

 



QUESTÃO 2 

“Apesar da desvalorização de 6,53% do real no ano, a depreciação em termos reais, segundo analistas, ainda 

é insuficiente para impulsionar o saldo da balança comercial e contribuir para reduzir o déficit em conta 

corrente. O câmbio chegou a alcançar o patamar de R$ 2,6012 na máxima do ano, mas esse movimento de 

desvalorização não tem sido sustentável, o que, segundo analistas, também a prejudica a previsibilidade das 

operações para as empresas brasileiras. 

A taxa real de câmbio efetiva, que corresponde a uma média da cotação da moeda brasileira em relação às 

divisas de 15 países ponderada pela participação desses no total das exportações brasileiras, acumula uma 

depreciação de 4,32% no acumulado de 12 meses até setembro, último dado disponível no Banco Central, 

enquanto a desvalorização nominal no período foi de 10,45%. [...]” (Valor Econômico (2014), “Câmbio não 

sustenta nível suficiente para melhorar resultado da balança comercial”, 24 de novembro.) 

 

Baseando-se no trecho acima, responda: 

 

A) Considerando a passagem da notícia, por que, embora haja uma considerável desvalorização nominal do 

real, ela “ainda é insuficiente para impulsionar o saldo da balança comercial e contribuir para reduzir o 

déficit em conta corrente”? Quais são as razões econômicas? (Faça a explicação algébrica.) 
B) Ainda se tratando da taxa de câmbio, como ela pode contribuir para o controle da inflação? Explique sua 

resposta graficamente e dê um exemplo histórico. 

QUESTÃO 3 

Responda os seguintes itens: 

A) De acordo com o boletim Focus do Banco Central, a projeção do IPCA em 2014 subiu de 6,40% para 

6,43%. Assim sendo, se houve um aumento nominal do salário de uma pessoa em 2%, qual é a variação 

real desse salário? 

B) O deflator do PIB considera os preços de todos os produtos produzidos internamente na economia. 

Índices de preço ao consumidor consideram os preços de uma cesta fixa de bens de consumo. Considere 

as seguintes situações e avalie qual é o impacto sobre o deflator do PIB e sobre o índice de preços ao 

consumidor: 

1. Aumento no preço dos bens de capital; 

2. Aumento no preço de bens importados. 

 

QUESTÃO TIPO II (OBRIGATÓRIA) – Todos os candidatos deverão resolvê-la.  



 

 

“O índice de produtividade agrícola brasileiro multiplicou-se 3,7 vezes de 1975 a 2010, o dobro da 

velocidade observada nos Estados Unidos. O incremento da produtividade no Brasil corresponde a um 

crescimento médio de 3,6% por ano ao longo de 35 anos, descontados aumentos simultâneos na quantidade 

total de custos no campo, entre trabalho, máquinas e outros. Os resultados resultam de pesquisa apoiada pela 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). 

Nas últimas décadas, o país diminuiu a grande lacuna de eficiência ainda existente em relação a estruturas 

mais modernas, mas manteve uma produção agrícola muito concentrada em poucas propriedades, com 10% 

dos estabelecimentos respondendo por 85% do valor bruto produzido.” (Valor Econômico (2013), 

“Produtividade agrícola brasileira cresceu 3,7 vezes em 35 anos”, 13 de junho.) 

Como é sabido, o Brasil é um dos maiores fornecedores de commodities agrícolas do mundo. Além disso, as 

matérias primas agrícolas possuem poucos substitutos, diferentemente de produtos fabricados 

sinteticamente. Desse modo, faça o que se pede em cada item abaixo: 

 

A) Relacione o gráfico e a passagem da notícia, usando o conceito de elasticidade e o modelo gráfico de 

mercado. Depois explique como isso está relacionado com o problemas ligados à agricultura familiar no 

Brasil. 

B) Usando a curva de possiblidade de produção e o conceito de “custo de oportunidade”, comente o trecho 

da notícia: “[o país] manteve uma produção agrícola muito concentrada em poucas propriedades, com 

10% dos estabelecimentos respondendo por 85% do valor bruto produzido.” 

 


