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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
01

- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este Caderno, com o enunciado das 5 questões de Conhecimentos Específicos da Prova Discursiva,
valendo 10,0 (dez) pontos cada questão.
b) 1 Caderno de Respostas para o desenvolvimento das questões discursivas, grampeado a um
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO.

02

- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03

- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO, preferivelmente a
caneta esferográfica de tinta na cor preta.

04

- As questões discursivas deverão ser respondidas, no Caderno de Respostas, utilizando caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

05

- Tenha muito cuidado com o CARTÃO, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR.
O CARTÃO SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou
inferior - BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓPTICA.

06

- SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou
o CARTÃO grampeado ao Caderno de Respostas.
Obs. Por medida de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 30 (trinta) minutos
contados a partir do início das provas e só poderá levar o Caderno de Questões das Provas
Discursivas faltando 30 (trinta) minutos para o término das mesmas.

07

- Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o disposto na
observação do item 06, e o CARTÃO grampeado ao Caderno de Respostas das questões discursivas
e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

08

- O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTA PROVA É DE 4 (QUATRO) HORAS.

09

- As questões da Prova Discursiva estarão disponíveis, no dia útil seguinte à sua realização,
nas páginas da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br) e do BNDES
(www.bndes.gov.br).
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QUESTÕES DISCURSIVAS
Questão no 1
A eliminação de alguns subsídios agrícolas dos países desenvolvidos, através da OMC (Organização Mundial do Comércio),
beneficia os países produtores agrícolas, como o Brasil. O gráfico abaixo sugere o que poderia acontecer, uma vez eliminado
um subsídio nos Estados Unidos, como o do algodão.
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No gráfico, p1 e p2 são os preços de algodão projetados do mercado internacional para dentro da economia brasileira,
respectivamente, antes e depois da retirada do subsídio. Assim, por exemplo, antes da retirada do subsídio, o preço do
algodão seria p1 e o Brasil produziria OB, consumiria domesticamente OA e exportaria AB. Usando os conceitos de
excedentes do consumidor e do produtor, identifique no gráfico as áreas que corresponderiam aos ganhos (ou perdas) dos
consumidores e produtores brasileiros com a retirada do subsídio e o aumento do preço para p2. Mostre, também, o que tende
a acontecer com as exportações brasileiras de algodão, após a retirada do subsídio. Explique suas respostas.
(valor: 10,0 pontos)

Questão no 2
Os economistas institucionalistas (D. C. North, R. Nelson e S. Winter, entre outros) afirmam que o processo de crescimento
econômico depende crucialmente da presença de três fatores ligados: (i) a existência da propriedade privada; (ii) as ações do
estado criando instituições garantidoras da propriedade privada; e (iii) um pano de fundo ideológico apropriado à consecução de
(i) e (ii). Explique como a propriedade privada incentivaria o crescimento e comente as possíveis desvantagens ou contraindicações de tal tipo de crescimento.
(valor: 10,0 pontos)

Questão no 3
A taxa de juros real muito alta na economia brasileira, em comparação com a de outros países, é vista por alguns analistas
como uma necessidade para manter a inflação sob controle e diminuir as incertezas sobre a estabilidade do Brasil. Mas há
economistas que vêem os juros altos como um empecilho para os investimentos que reduziriam outras vulnerabilidades do
país e que, portanto, também diminuiriam as incertezas. Analise o tema dos juros reais elevados no Brasil, explicando sua
influência sobre o investimento e o crescimento da economia, a taxa de câmbio e a inflação.
(valor: 10,0 pontos)

Questão no 4
A criação da URV (Unidade Real de Valor) desempenhou um papel fundamental para o combate à inflação no Plano Real.
Não era uma nova moeda, mas apenas uma outra unidade de conta. Explique como funcionou essa convivência de duas
unidades de conta no Brasil, e o papel desempenhado pela URV na desindexação e desinflação da economia brasileira.
(valor: 10,0 pontos)

Questão no 5
O valor das exportações brasileiras aumentou bastante nos últimos anos, embora o patamar atingido, em termos de percentual
do PIB, seja menor do que o alcançado por alguns países asiáticos de alto crescimento. Discuta o dilema (talvez falso) de
oposição entre o mercado interno e o mercado externo, para o direcionamento dos investimentos pela política industrial,
abordando os aspectos básicos de dinamismo setorial, capacidade de inovação e modernização.
(valor: 10,0 pontos)
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