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MODELO IS-LM-BP
1.
(CESPE/CACD/2017). Dada a relação existente entre as políticas monetária e cambial, os efeitos
da política monetária executada pelo banco central de um país dependem fundamentalmente do tipo
de regime cambial adotado. Assim, em um sistema de taxas de câmbio flexíveis com mobilidade
internacional de capital, a fixação da taxa de juros básica como instrumento para o objetivo de
estabilizar preços é inalcançável.

Em relação à macroeconomia aberta e aos instrumentos de política econômica, julgue os
seguintes itens.
2.
(CESPE/DPU/2016). Em um regime de câmbio fixo, a ampliação das reservas internacionais faz
que o banco central tenha que ampliar a base monetária.
3.
(CESPE/DPU/2016). Em uma economia com câmbio flexível e perfeita mobilidade de capitais, a
redução dos gastos do governo provoca redução, na mesma magnitude, das exportações líquidas.
4.
(CESPE/DPU/2016). A taxa de câmbio só possui a capacidade de ser um mecanismo de
transmissão da política monetária se a economia operar com câmbio fixo.
5.
(CESPE/DPU/2016). O aumento da renda do resto do mundo provoca elevação das exportações
líquidas brasileiras e das reservas internacionais.
6.
(CESPE/CADE/2014). A adoção de política fiscal expansionista em um regime de câmbio
flutuante permite o maior crescimento possível a um país em que a economia é aberta.

Acerca dos modelos de análise macroeconômica, julgue o item:
7.
(CESPE/Ministério da Justiça – 2013). Para uma economia aberta, com regime de câmbio fixo e
mobilidade perfeita de capitais, uma política fiscal contracionista é inócua em termos de produto.

Considerando um modelo de economia aberta com perfeita mobilidade de capitais e câmbio
flexível, julgue o item a seguir.
8.
(CESPE/ANTT/2013). Uma política fiscal expansionista é eficaz para aumentar a atividade
econômica.

Julgue o item subsequente, com relação à análise de política monetária e fiscal.
9.
(CESPE/2012/ANP). Em uma economia com taxas de câmbio fixas, caso se estimule a despesa
interna por intermédio de aquisições governamentais, essa política fiscal expansionista do governo
deslocará a curva IS para a direita, elevando a taxa de câmbio. Entretanto, esse efeito mantém o nível de
renda no mesmo patamar.

Julgue os itens a seguir, referentes à demanda, oferta e produção.

10.
(CESPE/ECT/2011). Em uma economia aberta do tipo Mundell-Fleming e com o regime de taxas
de câmbio flutuantes, a ocorrência de um aumento nas despesas do governo desloca a curva IS para a
direita e provoca um aumento na taxa de câmbio, elevando a renda.

O governo, mediante o uso apropriado das políticas fiscais e monetárias, influencia
significativamente o desempenho da economia. Em relação a esse assunto, julgue o item:
11.
(CESPE/CEE-RS/2006). Em uma economia pequena, cuja taxa de câmbio é flutuante, um
aumento nas despesas públicas, ceteris paribus, aumenta a taxa de juros e atrai investimentos
estrangeiros que provocam apreciação da moeda nacional. Essa apreciação torna as importações mais
baratas e encarece as exportações, reduzindo, assim, as exportações líquidas da economia.

O Sistema Financeiro Internacional trata dos mercados de câmbio assim como dos diferentes
arranjos institucionais que envolvem as transações entre países. A esse respeito, julgue os itens
a seguir.
12.
(CESPE/Universidade Federal do Tocantins/2004). Em uma economia pequena cuja taxa de
câmbio é flutuante, a política fiscal será inoperante porque um aumento dos gastos públicos será
compensado por uma redução nas exportações líquidas.

O diplomata responsável pelo setor econômico da embaixada brasileira em determinado país
elaborou e enviou à Secretaria de Estado um relatório sobre a situação econômica desse país.
Considerando o fato de que uma das funções do diplomata é manter o governo brasileiro
informado a respeito do contexto político, econômico e cultural do país onde ele esteja
temporariamente vivendo, julgue (C ou E) os itens a seguir.
13.
(CESPE/CACD/2016). Considere que o referido país esteja em recessão e seja uma economia
aberta, com câmbio flutuante e mobilidade de capitais forte, porém não perfeita. Nesse caso, de acordo
com o modelo IS-LM-BP, a implementação de uma política fiscal expansionista, para tentar impulsionar
a atividade econômica, seria ineficaz.
14.
(CESPE/CACD/2016). Considere que o referido país esteja em recessão e seja uma economia
aberta, com câmbio fixo e fraca mobilidade de capitais. Nesse caso, de acordo com o modelo IS-LM-BP,
a implementação de uma política fiscal expansionista, para tentar impulsionar a atividade econômica,
seria ineficaz.

GABARITO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C
C
E
E
C
E
E

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

E
E
E
C
C
E
E

Curso JB – preparatório para o Instituto Rio Branco – © Não é permitida a reprodução deste material.

