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GABARITO 2ª PROVA 

 

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  TIPO DE PROVA  TIPO DE PROVA 

 A B C  A B C  A B C 

1 D D C 9 A D C 17 B D D 

2 C A D 10 C C A 18 B C C 

3 C C A 11 A A B 

4 B D D 12 A B A 

5 A B C 13 D D D 

6 D A A 14 C B D 

7 A A B 15 B A B 

8 C C D 16 D B B 

 
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: Considere os dados abaixo, referentes às transações realizadas pelo país Nárnia, no ano de 2017.  

I. Recebimento de donativos em dinheiro do exterior no valor de US$ 100 milhões  

II. Exportações de mercadorias no valor de US$ 450 milhões  

III. Importações realizadas no valor de US$ 150 milhões  

IV. Remessa de lucros ao exterior enviadas no valor de US$ 100 milhões  

V. Amortização de dívidas contraídas no exterior no valor de US$ 300 milhões  

VI. Pagamento de juros ao exterior no valor de US$ 50 milhões  

VII. Recebimento de fretes do exterior no valor de US$ 70 milhões   

VIII. Investimento externo direto no país no valor de US$ 120 milhões  

IX. Pagamentos de seguros ao exterior no valor de US$ 50 milhões.  

X. Erros e Omissões: + US$ 100 milhões  

 

O item “I” é contabilizado em qual subconta? Qual o saldo das Transações Correntes? E o saldo dos Ativos de Reserva? 

Explicite todos os seus cálculos. (5 pontos) 

O item I é contabilizado na subconta Renda Secundária. O saldo das Transações Correntes é de US$270 milhões 

e dos Ativos de Reserva é de 190 milhões. 

TC = BC + BS + RP + RS 

TC = ( II – III) + (VII + IX) + ( -IV – VI) + (I)  

TC = (450 – 150) + (+ 70 - 50) + ( -100 – 50) + (100) 

TC = 300 + 20 – 150 + 100 =  270 milhões 

 

AR= TC + CC – ( ID + IC + DR + OI) + EO 

AR= 270 + 0 - (- 120 + 0 + 0 + 300) + 100 = 190 milhões  

 

Questão 20:  Oliver Queen ficou preso em uma ilha durante cinco anos. Após ser resgatado e voltar para sua cidade 

Starling City, ele resolveu se tornar alguém diferente, resolveu ser um investidor. Considerando que o governo norte-
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americano esteja providenciando certas vantagens tributárias para novos empresários (por exemplo, dando isenção 

de impostos para novas empresas), demonstre em um gráfico o efeito desses incentivos fiscais no Mercado de Fundos 

de Empréstimos, abordando em sua resposta o que acontecerá com a taxa de juros e a quantidade de fundos 

emprestáveis. (5 pontos) 

Resposta: Deverá ser um gráfico demonstrando que: a poupança não sofre interferência, mas a curva de 

investimentos será deslocada para cima e para a direita, ocasionando em um aumento da taxa de juros e uma 

maior demanda por fundos emprestáveis. 

RESPOSTA PERFEITA DADA POR ALUNOS 

 
Questão 19:  

O “I” é contabilizado na subconta Renda Secundária. 

As TC são dados pelos saldos das Balanças Comerciais e de Serviços mais o saldo das 

Rendas Primária e Secundária. 

Assim TC= I+II-III- IV-VI+VII- IX=100+450-150- 100-50+70- 50=US$ 270 milhões 

AR= TC+CC-(CF)+EO=270+0- (V-VIII)+X=270- (300-120)+100=270- 300+120+100=US$190 

Milhões.  

 

Questão 20: 

A partir das vantagens tributárias oferecidas pelo governo norte americano, o mercado de fundos de 

empréstimo terá o efeito conforme observado no gráfico, ou seja, os incentivos a investimentos farão com que 

sua curva se desloque para a direita, gerando um aumento da quantidade de fundos emprestaveis, e, também,  

um aumento na taxa de juros.  

 

     Tx. Juros (r) 

                                                                                    O 

                            r1 

                            r2 

                                                                                              D2     

                                                                                    D1 

                                                                                               Qtd. Fundos Emprestáveis 

 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

 

Questão 19- A: 

 

5 pontos divididos em: 

“I” Está na conta de Renda secundária                                                              (1 Ponto) 

1. TC= BC+BS+RP+RS 

2. TC=(II-III)+(VII- IX)+(-IV- VI)+I                                                         (1 ponto para 1. ou 2. ou 3.) 

3. TC=(450-150)+(70- 50)+(-100- 50)+100 

4. TC=300+20-150+100                                                                (0,5 ponto para os cálculos 4. E 5.) 

5. TC=270 Milhões                                                                                           (Total 1,5 pontos ) 

 

1. AR= TC+CC-CF+EO                                                                                         (1 ponto 1. Até 3.) 

2. AR=TC+CC-(ID+IC+DR+OI)+EO 

3. AR=270+0-(- VIII+0+0+V)+X                                                                   (1,5 ponto 4. Até 7.) 

4. AR=270-(- 120+300)+100 

5. AR=270-(180)+100 
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6. AR=270-180+100 

7. AR=190 Milhões                                                                                              (Total 2,5 pontos) 

Final 5 pontos. 

 

Questão 20: 

 

Critérios de pontuação  

🔰Gráfico completo 5,0 pontos 

 

OBS: erro no gráfico  cada eixo não nomeado ou identificado erroneamente (-0,5)// Questões sem gráfico não 

terão a nota máxima: 

🔰Resposta escrita apenas falando que ocorre um aumento na taxa de juros e na quantidade demandada: 0,5 

ponto 

🔰Explicação teórica completa, informando o porquê da taxa de juros e da quantidade aumentarem: 1 ponto  

🔰Explicação teórica completa, informando o porquê da taxa de juros e da quantidade aumentarem e 

dissertando sobre o deslocamento da curva de demanda para direita e para cima 2,0  

 

 

 

 

 


