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GABARITO 2ª PROVA ALTERNATIVA 

 

No quadro abaixo, você pode conferir o gabarito das questões objetivas (questões 1 a 18). 
 

TIPO DE PROVA 
ÚNICO 

1 C 9 A 17 D 

2 A 10 C 18 C 

3 D 11 B 

4 A 12 D 

5 C 13 B 

6 A 14 B 

7 D 15 C 

8 B 16 A 

 
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) Hogwarts é um país localizado na Europa, em que seus habitantes são bruxos. No entanto, a 

divisão entre bruxos maus e bons provocou o início de uma guerra, o que gerou instabilidade política e 

econômica no país. Por conta da guerra, Hogwarts foi o país que permaneceu mais instável, e houve uma 

mudança no comportamento dos investidores estrangeiros. Diante desse caso e com base no seu conhecimento 

sobre teoria macroeconômica, responda os itens a seguir: 

 

a)(2 pontos) Como é conhecida esta “mudança no comportamento dos investidores estrangeiros”? Explique uma 

causa para essa mudança. 

Essa mudança é conhecida como “Fuga de Capitais” (1 ponto). Uma das causas é que, os investidores 

julgaram que os riscos de investimento no país “Hogwarts” aumentaram, assim, eles optaram por desviar 

seus capitais para outras aplicações. (1 ponto) 

 

b)(3 pontos) Qual a influência dessa guerra sobre a quantidade de ILEP do país, sobre a taxa de juros e sobre a 

taxa de câmbio? (Gráficos não serão considerados). 

Critérios de correção: 1 ponto ao dizer que o ILEP diminui + 1 ponto ao dizer que a taxa de juros aumenta + 

1 ponto ao dizer que a taxa de câmbio aumenta. 

 

Questão 20) Muitos economistas acreditam que o real estava sobrevalorizado, antes de 1999, o que, de um 

lado, teria contribuído para diminuir as pressões inflacionárias e, de outro, para tornar insustentável o déficit 

em transações correntes. Sobre isso, faça o que se pede a seguir:  

a) (4 pontos) Cite e explique dois tipos de inflação.  

Critérios de correção: 0,5 ponto por cada citação correta + 3 pontos pelas explicações corretas 

a) (1 ponto) Explique em que sentido uma sobrevalorização pode contribuir para reduzir a inflação.  

A sobrevalorização significa que o dólar está relativamente barato. Com isso, o preço dos produtos 

importados, em reais, fica mais baixo. Esse barateamento das importações força para baixo o preço dos 

produtos nacionais que competem com produtos importados. A sobrevalorização contribui, portanto, para 

a redução dos preços internos.  
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