PADRÃO DE RESPOSTA – ENADE 2009
CURSO/ÁREA: CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Questão 38
a) No Plano Cruzado, a inflação inercial foi enfrentada com a adoção do chamado “choque
heterodoxo”, que previa dentre outras medidas:
a) a reforma monetária, criando um novo padrão monetário nacional, o cruzado;
b) congelamento geral de preços;
c) regras específicas para conversão de salários;
d) desindexação da economia, com extinção da ORTN e criação de uma tabela de conversão
(tablita);
e) gatilho salarial.
b) No Plano Real, a inflação inercial foi enfrentada com a desindexação da economia por meio
de:
a) introdução de uma moeda indexada, sendo para isso criado um padrão estável de valor
denominado Unidade Real de Valor (URV);
b) reforma monetária que criou uma nova moeda de curso legal (o Real);
c) âncora cambial;
d) condições de emissão e lastreamento da nova moeda para garantir a sua estabilidade;
e) dentre outras medidas.

Questão 39
Os gastos realizados na preparação dos Jogos Olímpicos terão um impacto ampliado sobre a
renda nacional, segundo o modelo keynesiano simples. Tal fato pode ser explicado pelo
chamado “multiplicador”, que indica que o aumento em $1 em qualquer componente autônomo
da demanda agregada (neste caso, investimentos públicos), acarreta elevação superior a $1 na
renda. Quanto maior a propensão a consumir, maior será o multiplicador.

Questão 40
Com o aumento na alíquota temos os seguintes:
(i) Os produtores de cigarros originais (CO) estarão dispostos a ofertar cada quantidade a preços
maiores devido ao aumento da alíquota. Assim, tem-se um deslocamento da curva de oferta
para a esquerda, ocasionando um aumento de preços e uma redução na quantidade
transacionada em equilíbrio, como ilustrado no seguinte gráfico sobre o mercado de COs:
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(ii) Como cigarros falsificados (CF) são substitutos para COs o aumento no preço dos COs
causa um deslocamento para a direita na demanda por CFs (ao mesmos preços os
consumidores estão dispostos a compra uma maior quantia de cigarros falsificados),
aumentando o preço e a quantidade transacionada, como ilustrada no gráfico abaixo:
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