
ㅤDepartamento de Economia - UnB 
ㅤMonitoria de Introdução à Economia 
ㅤProcesso Seletivo 1°/2018 
ㅤAULA EXPOSITIVA – 4 e 5/12/2017 

 
 

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. 

Ao conquistar o Trono de Ferro, Daenerys Targaryen decidiu, visando arrecadar dinheiro            
para restituir a destruição causada pela Guerra, fixar impostos em Westeros. A tabela a seguir               
demonstra a porcentagem de impostos sobre alguns produtos comuns em Westeros. Considere            
que o vinho do norte é um produto com diversos substitutos facilmente encontrados em Westeros. 

 

Cigarros 52,3 % 

Medicamentos 20% 

Vinho do Norte 12% 

 

a) É perceptível na tabela em questão que algumas mercadorias, como cigarros, são mais             
taxadas em relação a outras, como o Vinho do Norte. Explique o porquê isso ocorre e                
quais são os resultados dos impostos instituídos por Daenerys. Justifique sua resposta            
utilizando gráficos tributários e conceitos de elasticidade. 

b) Suponha que a Mãe dos Dragões (Daenerys Targaryen) queira estimular a oferta            
monetária de Westeros. Explique como ela poderia atingir esse objetivo através dos            
instrumentos de política monetária estudados.  

 



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

QUESTÃO 1 
Considere que os dados apresentados na tabela se referem a economia de Nárnia, e são               

contabilizados na moeda nacional, Aslam. A partir dessas informações, calcule o Produto Interno             
Bruto a Preço de Mercado e a Custo de Fatores de Nárnia, elucidando suas diferenças. 

Gastos do  
Governo 

500 Lucros 250 

Consumo 
Final 

400 Juros 300 

Subsídios ao  
consumo 

100 Aluguéis 100 

Remuneração 
dos 
trabalhadores 

500 Investimentos 150 

Impostos 
Indiretos 

200 PNB 1450 

 

QUESTÃO 2 

“Em 2008, o mundo passou por uma de suas piores crises, afetando diversos países, entre               
eles o Reino Tão Tão Distante. Buscando resolver a situação, o atual presidente do reino, Shrek,                
contratou como ministro da Fazenda um renomado economista keynesiano, o Gato de Botas”             
(Far Far Away Times, 2012, p.22) 

A partir dos fatos apresentados na notícia em questão, responda: que medidas econômicas             
seriam, provavelmente, aplicadas pelo Gato de Botas?  

  
QUESTÃO 3 

Na popular série How I Met Your Mother, um dos personagens principais se chama Barney               
e trabalha para um banco chamado Goliath National Bank (GNB). Suponha que o chefe de               
Barney peça para ele calcular o multiplicador monetário do banco caso a taxa de reserva do GNB                 
fosse 0,2. Explique como Barney chegaria a esse resultado e o que ocorreria com o montante                
final de moeda no GNB caso o banco aumente a sua taxa de reserva.  


