Economia
Prof. Marcelo
LISTA DE EXERCÍCIOS – MACROECONOMIA – AULA 19
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1. (CESPE/ENAP/2015). O crescimento econômico, que corresponde à expansão do
produto real no longo prazo por intermédio das inovações tecnológicas e do aumento
da eficiência do trabalho, pode ser mensurado com base no modelo Harrod-Domar que,
inspirado na teoria keynesiana, afirma que o crescimento desconsidera a taxa de
poupança.
2. (CESPE/ECT/2011). No modelo de Harrod-Domar, para uma dada taxa de crescimento
da renda per capita, aumentos da população exigem níveis mais elevados de
investimentos.
3. (CESPE/MPU/2013). A concorrência schumpeteriana caracteriza-se pela busca
permanente pela diferenciação por parte das empresas, com vistas à obtenção de
vantagens competitivas que proporcionem lucros de monopólio.
4. (CESPE/ECT/2011). O crescimento econômico inclusivo (inclusive growth) é definido
como aquele cujo objetivo principal é a redistribuição de renda direta em favor dos mais
desfavorecidos mediante o uso de políticas públicas e, por essa razão, conflita com as
abordagens que destacam o papel do mercado na expansão da renda per capita.
5. (CESPE/ECT/2011). O processo de desenvolvimento econômico, mesmo em sua
concepção mais restrita, que o identifica com o crescimento econômico, envolve não
somente a expansão da produção, mas também modificações qualitativas na estrutura
da produção e do emprego.
6. (CESPE/ECT/2011). Por envolver escolhas básicas e valores referentes a uma dada
sociedade — como, por exemplo, a atitude em relação a pobreza, desigualdade,
liberdade e tipo de instituições —, o conceito de desenvolvimento econômico é um
conceito normativo.
7. (CESPE/ECT/2011). As economias de alto desempenho da Ásia, além de utilizarem
estratégias de desenvolvimento voltadas para a exportação, também se caracterizavam
por taxas de poupança elevadas e avanços significativos na educação pública.
8. (CESPE/ECT/2011). Estratégias de desenvolvimento mediante a substituição de
importação, por se basearem nas vantagens comparativas, garantiram, aos países que
as adotaram, fortes taxas de crescimento da renda per capita.

9. (CESPE/CEE-RS/2006). De acordo com a hipótese de Kuznet, nos países em
desenvolvimento, a repartição da renda tende a ser mais desigual nos estágios iniciais
do crescimento econômico.
10. (CESPE/CEE-RS/2006). Em virtude da existência do efeito de alcance (catch-up effect),
os países que partem de um patamar inferior de renda tendem a crescer mais
rapidamente em comparação àqueles que partem de patamares superiores.
11. (CESPE/FUNCAP/2004). Em virtude da existência do efeito de alcance (catch-up effect),
os países que partem de um patamar inferior de renda tendem a crescer mais
lentamente que aqueles que partem de patamares superiores.
12. (CESPE/FUNCAP/2004). Países em desenvolvimento, além de apresentarem baixas
taxas de consumo, também exibem baixas razões capital/trabalho, o que reduz a
produtividade da mão-de-obra, prejudicando, assim, o crescimento a longo prazo dessas
economias.
13. (CESPE/CEE-RS/2006). A estratégia de substituição de importações, por isolar o país da
concorrência externa e estimular a produção de bens nos quais o país não apresenta
vantagem comparativa, pode levar à redução dos níveis de competitividade da
economia.
14. (CESPE/CEE-RS/2006). Quando a expansão da renda suplanta o aumento do consumo,
isso incrementa a poupança nacional e, portanto, contribui para a redução do
crescimento de longo prazo da economia.
15. (CESPE/CEE-RS/2006). O argumento da indústria nascente, usado para justificar a
adoção de medidas protecionistas, é que esse tipo de indústria deve ser beneficiado por
tarifas elevadas e(ou) quotas até conseguirem desenvolver eficiência tecnológica e
economias de escala que lhes permitam competir no mercado internacional.
16. (CESPE/PETROBRAS/Economista Júnior/2001). Considerando que o conhecimento do
processo de desenvolvimento econômico é fundamental para se entender o
funcionamento das economias em desenvolvimento, julgue os itens a seguir.
As características comuns aos países em desenvolvimento incluem altos níveis de
pobreza, substanciais disparidades de renda e níveis elevados de desemprego e
subemprego.
Estratégias de desenvolvimento econômico embasadas na substituição das
importações são mais eficientes porque exploram as vantagens comparativas dos
países que as adotam.
As baixas taxas de consumo que caracterizam as economias mais pobres
reduzem as taxas de investimento, comprometendo, assim, o crescimento de
longo prazo dessas economias.
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Quando comparada com a que prevalece nas economias desenvolvidas, a
produtividade do trabalho tende a ser inferior nos países em desenvolvimento
porque, neles, tanto a relação capital/trabalho como os níveis educacionais são
mais baixos.
Um sistema de direitos de propriedades bem estabelecido constitui um incentivo
ao investimento e à produção e, portanto, pode ajudar substancialmente o
desenvolvimento econômico de um país.

GABARITO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

E
C
C
E
C
C
C
E
C . A hipótese de Kuznet é também conhecida como “teoria do U-invertido”. A hipótese
implica que a desigualdade de renda tende a aumentar nos estágios iniciais do
desenvolvimento econômico, até atingir um ponto de inflexão. Após o ponto de
inflexão, com a continuidade do processo de desenvolvimento econômico, a
desigualdade de renda tenderia a diminuir.
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