
 

 
 
 

Programa de Pós-Graduação em Economia – PPE 
FOLHA DE PROVA DA PCE – EDITAL 001/2015 

             

 

1 
 

MACROECONOMIA 
 

QUESTÃO 01 – EXAME ANPEC - 2004 

Tendo em conta conceitos relativos ao sistema monetário, julgue as proposições: 

(0) Define-se papel-moeda em poder do público como sendo o saldo do papel-moeda 
emitido menos a caixa em moeda corrente dos bancos comerciais. 

(1) O setor bancário cria meios de pagamento quando, por exemplo, adquire bens ou 
serviços junto ao público, pagando em moeda corrente. 

(2) No cálculo dos meios de pagamento, a noção de moeda manual empregada é a do 
saldo do papel-moeda em poder do público, vale dizer, o total emitido menos os 
encaixes em moeda corrente dos bancos comerciais e do Banco Central. 

(3) Os recursos em poder dos bancos comerciais incluem apenas o patrimônio líquido, 
os depósitos à vista recebidos do público e os empréstimos recebidos do Banco 
Central. 

(4) Para que uma determinada transação origine uma variação nos meios de pagamento, 
é necessário que ela ocorra entre o setor bancário e o setor não bancário da 
economia. Sendo assim, um aumento das aplicações do público em certificados de 
depósito a prazo emitidos pelos bancos de investimento, por exemplo, mantém 
inalterados os meios de pagamento. 

 
 
 
QUESTÃO 02 – EXAME ANPEC - 2004 

É correto afirmar: 
(0) A arbitragem subjacente à condição de paridade descoberta de juros implica que a 

taxa de juros local deve ser (aproximadamente) igual à taxa de juros externa mais a 
taxa de apreciação esperada da moeda doméstica. 

(1) Numa economia aberta em que a condição de paridade de juros é satisfeita, os 
efeitos de uma política monetária contracionista são a diminuição do produto, o 
aumento da taxa de juros e a apreciação da moeda doméstica, qualquer que seja o 
regime cambial vigente. 

(2) Quanto menor for mobilidade do capital, maior será a possibilidade de utilização da 
política monetária para, simultaneamente, reduzir a taxa de juros doméstica e 
manter a paridade cambial. 

(3) Em uma economia operando sob taxas cambiais fixas, uma política econômica 
expansionista, seja ela fiscal ou monetária, causará um aumento no produto 
superior ao que seria observado caso essa economia operasse sob taxas cambiais 
flexíveis. 

(4) Enquanto um aumento na demanda doméstica provoca um aumento no produto 
doméstico e uma piora no saldo comercial, um aumento na demanda externa 
provoca um aumento no produto doméstico e uma melhora no saldo comercial. 
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QUESTÃO 03 – EXAME ANPEC - 2004 

Considere uma economia descrita pelas seguintes equações de comportamento:  
ut - ut-1 = - 0,2 (gyt - 0,02) (Lei de Okun) 

πt - πt-1 = - (ut - 0,05)             (Curva de Phillips) 

gyt = gmt - πt   (Relação de demanda agregada) 
 
São corretas as afirmativas: 

(0) A taxa de desemprego natural é igual a 5%. 

(1) Caso a taxa de desemprego vigente seja igual à natural, uma taxa de crescimento do 
produto igual a 4% manterá constante a taxa de desemprego. 

(2) Caso a taxa de desemprego vigente seja menor que a natural, a taxa de inflação 
vigente será maior que aquela que seria observada caso a taxa de desemprego 
vigente fosse igual à taxa natural. 

(3) Caso a taxa de desemprego vigente seja igual à natural e a taxa de inflação vigente 
seja igual a 5%, uma taxa de crescimento monetário de 9% manterá constante a taxa 
de desemprego. 

(4) Caso a taxa de desemprego vigente seja maior que a natural, a taxa de inflação 
vigente será menor que aquela que seria observada caso a taxa de desemprego 
vigente fosse igual à taxa natural. 

 
 
QUESTÃO 04 – EXAME ANPEC - 2011 

Usando o modelo IS x LM para economia fechada, analise as afirmativas abaixo: 

(0) Quanto maior a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros e quanto 
maior  a propensão marginal a consumir, mais horizontal será a curva IS. 

(1) O efeito deslocamento (“crowding out”) é maior, quanto maior a sensibilidade da 
demanda por moeda à renda.   

(2) Em uma economia na qual a arrecadação tributária é função da renda agregada e os 
gastos públicos são fixos, uma redução da oferta monetária leva, tudo o mais 
constante, a uma redução do déficit público. 

(3) Se o objetivo do BC é a estabilidade da renda, então o BC pode compensar uma 
expansão fiscal com medidas de retração monetária. 

(4) Quanto menor a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros e quanto 
maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, mais eficaz 
é a política monetária relativamente à política fiscal. 
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QUESTÃO 05 – EXAME ANPEC - 2014 

Classifique as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
(0) Países com a renda líquida enviada ao exterior negativa possuem um PNB maior do 

que o PIB; 
(1) Por não pagarem aluguel, a habitação de pessoas que habitam em casa própria não 

é computada no cálculo do PIB brasileiro; 
(2) A renda nacional de um país é calculada subtraindo-se a depreciação e os impostos 

indiretos do Produto Interno Bruto; 
(3) Um país tem uma balança comercial superavitária em US$ 50 bilhões, um déficit na 

conta Rendas em US$ 10 bilhões e um déficit de serviços em US$ 25 bilhões. Dado 
que o superávit em conta corrente é de US$ 10 bilhões, podemos concluir que o 
valor das transferências unilaterais será deficitário em US$ 5 bilhões; 

(4) O deflator implícito da renda reflete a variação do custo de aquisição de uma cesta 
fixa de bens e serviços. 

 
 

 

 

QUESTÃO 06 – EXAME ANPEC - 2002 

Indique se as proposições, relativas às teorias do consumo e do investimento, são falsas 
ou verdadeiras: 

(0) Segundo a teoria Keynesiana, variações na taxa de juros alteram a propensão 
marginal a consumir, mas não o nível de consumo agregado.  

(1) Restrição orçamentária intertemporal da família significa que, em qualquer período, 
a família não pode consumir mais do que sua renda disponível corrente.  

(2) Segundo a hipótese da Renda Permanente, um aumento do imposto de renda, 
percebido como temporário, produzirá efeito desprezível sobre as decisões de 
poupar dos consumidores.  

(3) Segundo a teoria do Ciclo de Vida, uma política que transfira renda de consumidores 
de meia-idade para consumidores mais velhos aumentaria a poupança agregada.  

(4) Ceteris paribus, uma queda na cotação das ações cotadas na Bolsa de Valores 
reduziria o chamado “q” de Tobin.  
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QUESTÃO 07 – EXAME ANPEC - 2002 

Indique se as proposições abaixo, relativas ao modelo de Solow, são verdadeiras ou 
falsas: 
 

(0) No estado estacionário com crescimento da população, o estoque de capital da 
economia cresce ao longo do tempo.  

(1) Na ausência de progresso tecnológico, o conceito de equilíbrio estacionário refere-
se às condições requeridas para manter inalterado o estoque de capital per capita 
da economia. 

(2) Na ausência de progresso tecnológico, uma redução da taxa de crescimento 
populacional aumenta a taxa de crescimento do produto per capita correspondente 
ao estado estacionário. 

(3) Uma redução da taxa de poupança conduz a economia a um estado estacionário em 
que o produto per capita é menor. 

(4) No estado estacionário com progresso tecnológico, o produto per capita cresce à 
taxa (g + n), em que g é a taxa de progresso tecnológico e n a taxa de crescimento 
da população. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 – EXAME ANPEC - 2002 
Indique se as proposições abaixo, relativas ao tema dos meios de pagamento, são 
verdadeiras ou falsas: 

(0) Definem-se meios de pagamento (M1) como a soma do papel moeda em poder do 
público com as reservas bancárias. 

(1) Em uma economia em que as reservas bancárias atingem 100% dos depósitos a vista 
o multiplicador monetário é igual a 0. 

(2) Sendo meios de pagamento definidos como M1, um aumento na relação moeda em 
poder do público/depósito à vista reduz o multiplicador monetário. 

(3) Se a razão reservas/depósitos à vista é de 25% e a razão moeda em poder do 
público/depósitos à vista é de 50%, o multiplicador monetário é 2. 

(4) O fato de o sistema bancário ser por natureza ilíquido é empregado como argumento 
em favor da existência de um emprestador em última instância. 
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QUESTÃO 09 – EXAME ANPEC - 2005 

Sobre o tema “Inflação e Curva de Phillips”(inflação no eixo Y, e desemprego no eixo X), 
avalie as proposições: 

(0) A chamada Curva de Phillips postula uma relação positiva entre inflação e 
desemprego.  

(1) Nos modelos em que a oferta considera expectativas racionais, apenas a parte não 
esperada da moeda afetará a atividade econômica. 

(2) Segundo a teoria quantitativa da moeda, sendo a velocidade de circulação 
constante, haverá deflação quando a economia crescer mais rapidamente que a 
oferta de moeda. 

(3) Em um modelo de expectativas racionais, a curva de Phillips de longo prazo é 
horizontal. 

(4) Uma elevação das expectativas de inflação desloca a curva de Phillips para cima e 
para a direita.  
 
 
 
 

QUESTÃO 10 – EXAME ANPEC - 2004 
Utilizando como referência a estrutura geral do balanço de pagamentos, julgue as 
afirmativas: 

(0) A conta de capital é negativa para um país que apresenta superávit em transações 
correntes, o que equivale a uma diminuição dos ativos externos líquidos em poder 
dos residentes desta economia. 

(1) Caso não ocorra o pagamento de um empréstimo externo no seu vencimento, 
debita-se a conta de amortizações e credita-se a conta de atrasados comerciais. No 
momento da liquidação efetiva desse atrasado, debita-se esta última conta e 
credita-se uma conta de caixa. 

(2) O balanço de serviços engloba, entre outros itens, os pagamentos e os recebimentos 
relativos a viagens internacionais, seguros, amortizações, lucros e dividendos. 

(3) A renda líquida recebida (+) ou enviada (–) para o exterior é, por definição, o saldo 
de serviços de fatores mais o de transferências unilaterais. Por sua vez, a 
transferência líquida de recursos para o exterior equivale ao saldo comercial mais o 
saldo de serviços de não-fatores. 

(4) O aumento do passivo externo líquido de um país em determinado período de 
tempo é equivalente ao déficit, nesse mesmo período, dos movimentos de capitais 
autônomos e compensatórios. 
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MICROECONOMIA 
 
 
 
QUESTÃO 01 – EXAME ANPEC - 2014 
Com relação ao comportamento do consumidor, indique quais das afirmações abaixo 
são falsas e quais são verdadeiras: 
(0) Se o bem é sempre normal, a Curva de Engel é positivamente inclinada; 
(1) Se o bem é sempre inferior em todos os níveis de renda, a Curva de Engel pode 

apresentar qualquer inclinação; 
(2) Se o efeito-renda é positivo, o bem é normal; 
(3) O efeito-substituição mede a variação no consumo de um bem em função de seu 

preço e de seu nível de utilidade; 
(4) Se o efeito-renda é negativo e não excede o efeito-substituição, então o bem é um 

bem de Giffen. 
 
 
 
 
QUESTÃO 02 – EXAME ANPEC - 2014 
Com relação à teoria dos bens públicos, indique quais das afirmações abaixo são 
verdadeiras e quais são falsas: 
(0) Para determinar o nível eficiente de oferta de um bem público é necessário igualar 

a soma dos benefícios marginais dos usuários do bem público ao custo marginal de 
sua produção; 

(1) Um bem é não exclusivo quando as pessoas não podem ser impedidas de consumi-
lo; 

(2) Um bem é dito não disputável ou não rival quando para qualquer nível de produção 
o custo marginal de se atender um consumidor adicional é zero; 

(3) Um carona é um indivíduo que não paga por um bem não disputável ou não rival, na 
expectativa de que outros o façam; 

(4) O uso do imposto de Clarke para determinar a oferta de bens públicos exige 
preferências quase lineares. 
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QUESTÃO 03 – EXAME ANPEC - 2012 
Duas empresas operam no mercado de iogurtes, podendo optar entre produzir um 
iogurte de alta qualidade (A) ou um iogurte de baixa qualidade (B). As escolhas das 
firmas são simultâneas. Os lucros resultantes de cada estratégia encontram-se 
apresentados na matriz de pay-off a seguir:  
 

 
É correto afirmar que: 
(0) Existe apenas um equilíbrio de Nash possível nesse jogo. 
(1) Se ambas as empresas optassem por uma estratégia maxmin, o equilíbrio seria (Alta, 

Alta). 
(2) Num equilíbrio de conluio, a Empresa 1 produzirá iogurte de baixa qualidade e a 

Empresa 2 produzirá iogurte de alta qualidade. 
(3) O jogo acima é do tipo Dilema dos Prisioneiros. 
(4) Trata-se de um jogo de informação imperfeita. 

 
 

QUESTÃO 04 – EXAME ANPEC - 2011 
Sobre a Teoria do Consumidor, assinale Verdadeiro ou Falso nas alternativas abaixo: 

(0) A hipótese de convexidade das preferências equivale à hipótese de taxa marginal de 
substituição decrescente. 

(1) Para preferências homotéticas a taxa marginal de substituição depende somente da 
razão consumida entre as quantidades dos dois bens e não das quantidades totais 
de cada bem. 

(2) Um consumidor representativo de determinada comunidade com hábitos 

particulares tem preferências representadas por ( )yxUU tt ,
*

=  com 
1

*

−−= ttt xxx .  

Para esse tipo de preferências, coeteris paribus, quanto mais consumo passado o 
indivíduo escolher do bem x , menor será o consumo atual escolhido. 

(3) Suponha uma estrutura de preferências representada pela seguinte função 

utilidade: ( ) xyyxU =, . Agora suponha que o consumidor está diante de cestas de 

consumo que geram um nível de utilidade =10. Neste contexto, a taxa marginal de 
substituição para a cesta (5,20) é igual a 1/4. 

(4) No ponto de escolha ótima do consumidor, o Multiplicador de Lagrange associado 
ao problema de otimização condicionada da utilidade pode ser interpretado como a 
utilidade marginal da renda.  
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QUESTÃO 05 – EXAME ANPEC - 2011 
Com relação à classificação dos bens (em normal, de luxo, necessário, inferior, comum 
e de Giffen) e às demandas por esses bens, julgue as questões a seguir: 

(0) Se um bem é normal, então ele não pode ser um bem de Giffen; 

(1) Se um bem é de Giffen, então ele deve ser um bem inferior; 

(2) Suponha que existam apenas dois bens, cujas demandas são denotadas por x e y. Se 
x apresenta elasticidade-renda unitária e o consumidor gasta uma fração positiva de 
sua renda em cada bem, então y também apresenta elasticidade-renda unitária; 

(3) Suponha que existam apenas dois bens, 1 e 2. Suponha ainda que o bem 1 é um bem 
comum e que sua demanda é elástica relativamente ao seu próprio preço. Se o bem 
1 é um complementar bruto do bem 2, então o bem 1 é um bem normal necessário; 

(4) Suponha que existam apenas dois bens, 1 e 2. Suponha ainda que o consumidor 
gasta metade de sua renda em cada bem e que o bem 1 é um bem normal de luxo, 
com elasticidade-renda estritamente maior que 2. Então o bem 2 deve ser um bem 
inferior.  

 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 – EXAME ANPEC - 2008 
Com relação à teoria de monopólio, julgue as afirmações: 
(0) O monopolista que determina o preço pela regra de mark-up sempre opera numa 

faixa de preços para os quais a demanda de mercado é inelástica. 
(1) Descontos a estudantes ou a idosos podem ser interpretados como discriminação 

de preços de terceiro grau. 
(2) Monopólios que praticam discriminação de preços de primeiro grau extraem todo o 

excedente do consumidor. 
(3) Considere um monopólio com custos médios estritamente decrescentes. Ao 

determinar que a firma cobre o preço em que o custo médio iguale a demanda 
inversa de mercado, o regulador pode fazer com que a firma produza uma 
quantidade intermediária entre a quantidade de monopólio determinada pela regra 
de mark-up e a quantidade socialmente eficiente. 

(4) Um monopolista tem custo marginal constante, todos os consumidores são idênticos 
e têm curvas de demanda estritamente decrescentes, com efeito-renda nulo. Então, 
uma tarifa bipartida, com uma parcela dada pelo custo marginal e outra dada pelo 
excedente médio dos consumidores no ponto em que o custo marginal iguala a 
demanda, permite que o monopolista extraia todo o excedente das trocas. 
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QUESTÃO 07 – EXAME ANPEC - 2002 
Com relação à teoria dos custos, é correto afirmar que: 

(0) A estrutura de custos de uma empresa não se altera quando o valor dos aluguéis 
aumenta, caso a firma tenha sua fábrica em terreno próprio. 

(1) Sendo o trabalho o único fator variável, para níveis de produção em que o produto 
médio é maior que o produto marginal do trabalho, o custo médio é crescente. 

(2) Quando o custo variável médio cresce, o custo marginal é maior que o custo médio. 

(3) A área abaixo da curva de custo marginal de longo prazo até o nível de produção x é 
igual ao custo total associado à produção da quantidade x. 

(4) A curva de custo médio de longo prazo é composta pelos pontos de mínimo das 
diversas curvas de custo médio de curto prazo.  
 
 
 

QUESTÃO 08 – EXAME ANPEC - 2001 
Julgue os itens a seguir: 

(0) Se a elasticidade cruzada entre dois bens é negativa, estes bens são 
complementares. 

(1) Quanto menor for o número de substitutos para um produto, maior será a 
elasticidade-preço da demanda. 

(2) Se o aumento sucessivo da oferta de um bem resulta em reduções sucessivas da 
receita dos ofertantes, pode-se dizer que a demanda por este produto é preço-
inelástica. 

(3) A elasticidade-preço da demanda por um produto é – 0,5 e a elasticidade-renda é 
2,0.  Se houver um aumento de 1% no preço do produto e, ao mesmo tempo, a renda 
agregada subir 1%, o impacto sobre a quantidade demandada será de 1,5%. 

(4) A demanda de um produto é geralmente mais elástica ao preço no longo do que no 
curto prazo. 
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QUESTÃO 09 – EXAME ANPEC - 2000 
O seguinte mapa de isoquantas descreve a função de produção de uma dada empresa. 
 

 
 
É correto dizer que: 

(0) As isoquantas apresentadas têm inclinação negativa porque tanto o capital quanto 
o trabalho apresentam produtos marginais positivos. 

(1) À medida que percorremos uma dada isoquanta, substituindo capital por trabalho 
no processo produtivo, o produto marginal do trabalho aumenta e o produto 
marginal do capital diminui.  

(2) O processo de produção A é mais intensivo em trabalho do que o processo de 
produção B . 

(3) Nas isoquantas apresentadas, a elasticidade de substituição entre capital e trabalho 
é negativa. 

(4) A tecnologia de produção da empresa obedece à propriedade de livre descarte.  
 
 

QUESTÃO 10 – EXAME ANPEC - 2000 
Com relação às teorias do equilíbrio geral e do bem-estar, é correto afirmar que: 
(0) A lei de Walras é válida apenas quando os preços da economia são de equilíbrio 

geral. 
(1) A condição de equilíbrio geral de demanda igual à oferta em todos os mercados 

permite determinar preços relativos, tendo em vista que a multiplicação de todos os 
preços por um número positivo não afetará o comportamento da oferta e da 
demanda de nenhum agente. 

(2) Toda alocação eqüitativa, em que cada agente recebe a mesma quantidade de cada 
bem é eficiente de Pareto. 

(3) O Segundo Teorema da Economia do Bem-Estar Social é verdadeiro 
independentemente do conjunto de possibilidades de produção das firmas ser ou 
não convexo. 

(4) O Segundo Teorema da Economia do Bem-Estar Social implica que os problemas da 
distribuição da renda e da eficiência podem ser separados. 
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MÉTODOS QUANTITATIVOS 
 
 

QUESTÃO 01 – EXAME ANPEC - 2011 
Seja f:[-2,5] � R a função definida como f(x) = x2 + 3, se x ≤ 3 e f(x) = 15 – x, se x> 3. 
Julgue as afirmativas. 
(0) A função f é contínua e seu ponto de máximo ocorre para x= – 2 
(1) O ponto de mínimo de f ocorre para x=0 
(2) A função f é diferenciável em todos os pontos do intervalo (-2,5) 
(3) O valor da segunda derivada de f no ponto de mínimo é igual a 2 
(4) O valor da segunda derivada de f no ponto de máximo é igual a –1  
 

 
QUESTÃO 02 – EXAME ANPEC - 2007 
Considere a matriz 

� = �1 � �0 2 	0 0 3� 

em que a, b, c são constantes. Julgue os itens abaixo: 
(0) O traço de A é tr(A) = a + b + c + 6 
(1) O determinante de A é det(A) = 6 
(2) Se a, b, c são constantes negativas, a matriz A’A é definida negativa 
(3) A matriz A’A é simétrica 
(4) Se a = b = c = 0, a matriz A’A é definida positiva 
 

 
QUESTÃO 03  
Julgue as seguintes afirmativas 

(0) � �� = �
� � + 	 

(1) � ��� = �� + 	 
(2) � −���� = − � ���� 

(3) � � + 1��/�� = �
� � + 1��/� − �

� � + 1��/� + 	 

(4) � 3���� = 125 

 
 
QUESTÃO 04  

Sejam X e Y duas variáveis aleatórias normalmente distribuídas. Julgue as seguintes 
afirmações: 
(0) E(X + Y) = E(X) + E(Y) 
(1) V(X + Y) = V(X) + V(Y) 
(2) E(kX) = kE(X) sendo k uma constante 
(3) V(kX) = k2E(X) sendo k uma constante 
(4) E(XY) = E(X)E(Y) 
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QUESTÃO 05 – EXAME ANPEC - 2012 

Julgue as afirmativas 
(0) O erro tipo I é definido como a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando a 

hipótese nula é verdadeira 
(1) O erro tipo II é definido como a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando a 

nula é verdadeira 
(2) O nível de significância de um teste é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula 

quando a hipótese alternativa é verdadeira 
(3) Se o p-valor de um teste é maior do que o nível de significância adotado, rejeita-se 

a hipótese nula. 
(4) Se uma variável é significativa ao nível de 1%, então ela é significativa ao nível de 

5%. 
 
 
 
 
QUESTÃO 06 – EXAME ANPEC – 2012 
Suponha que um pesquisador esteja interessado em investigar os determinantes da 
delinquência juvenil e tenha acesso aos seguintes dados provenientes de 100 cidades 
de um dado país: A, o número e internações por 1000 adolescentes; P, o número de 
residências por 1000 domicílios na cidade com renda abaixo da linha da pobreza; S, o 
número de residências por 1000 domicílios na cidade com apenas um dos pais. O 
pesquisador estima a seguinte regressão: 
 

A = β1 + β2P + β3S + u 
 
em que u é um termo de erro que satisfaz todas as hipóteses usuais do modelo de 
regressão. A correlação entre P e S é de 0,96. 
Julgue as afirmativas: 
(0) A alta correlação entre P e S dará origem ao problema conhecido como 

multicolineariedade. 
(1) Multicolineariedade não torna viesados os estimadores de mínimos quadrados 

ordinários dos coeficientes, mas faz com que eles sejam inconsistentes. 
(2) As estimativas dos desvios padrões serão viesadas e provavelmente subestimarão 

os valores verdadeiros. 
(3) Na presença de multicolineariedade, os testes t e F não serão válidos. 
(4) Se ao invés de uma alta correlação populacional entre P e S, houvesse uma alta 

correlação populacional entre A e P ou entre A e S, o problema de 
multicolineariedade seria ainda pior. 
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QUESTÃO 07 – EXAME ANPEC - 2004 
Sobre os modelos de séries temporais, considere a seguinte regressão entre yt e zt:  

yt = αzt + µt 

em que µt, é o erro. Julgue as afirmativas abaixo: 
(0) Se yt for I(1) e zt for I(0), então yt e zt são co-integradas. 
(1) Se yt for I(0) e zt for I(1), então yt e zt são co-integradas. 
(2) Se yt for I(1) e zt for I(1), então yt e zt são co-integradas. 
(3) Se yt for I(1), zt for I(1) e ut for I(0), então yt e zt são co-integradas. 
(4) Se ut for I(0), as séries yt e zt são necessariamente co-integradas. 
 
 
QUESTÃO 08 – EXAME ANPEC - 2007 

Sobre o modelo clássico de regressão linear, julgue as afirmativas abaixo: 
(0) Heterocedasticidade ocorre quando o erro aleatório em um modelo de regressão é 

correlacionado com uma das variáveis explicativas. 
(1) Quando o erro aleatório de um modelo de regressão é correlacionado com alguma 

variável explicativa, os estimadores de mínimos quadrados não são consistentes. 
(2) Na presença de heterocedasticidade, estimadores de mínimos quadrados ordinários 

são ineficientes. 
(3) Os testes t e F usuais não são válidos na presença de heterocedasticidade. 
(4) Na presença de heterocedasticidade, estimadores de mínimos quadrados ordinários 

são não viesados, mas são inconsistentes. 
 
 
 
QUESTÃO 09 – EXAME ANPEC - 2014 
Em relação aos modelos de séries temporais, são corretas as afirmativas: 

(0) No processo AR(1), 0t1tt aZZ θ++φ= − , 1<φ , e ta  é um ruído branco, a média de 

tZ  será 
φ

θ

−1

0 . 

(1) O processo MA(1), 1−−= ttt aaZ , em que ta  é um ruído branco, não é estacionário. 

(2) O processo AR(1), ttt aZZ += −18,0 , em que ta  é um ruído branco, é estacionário. 

(3) No processo AR(1), ttt aZZ += −1φ , em que ta  é um ruído branco com Var( ta ) = 

2
aσ , a variância de tZ  é  

2

2

1 φ

σ

−

a .  

(4) No modelo ARMA(1,1), 11 −− ++= tttt aaZZ θφ , em que ta  é um ruído branco, a 

média de tZ  é diferente de zero. 
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QUESTÃO 10 – EXAME ANPEC - 2013 
Usando uma base de dados que contém informação sobre 437 firmas, estimamos uma 
função de produção Cobb-Douglas: �� = 0,99 + 0,64% + 0,45&  
                                                          (0,003)   (0,035)    (0,023) 
R2 = 0,91 
em que Yi denota o produto (em logaritmo), Li representa o insumo trabalho (em 
logaritmo) e Ki, o insumo capital (em logaritmo). Os números entre parênteses 
representam o erro-padrão associado a cada coeficiente.  Baseado no resultado acima, 
julgue as afirmativas: 

(0) Considerando que o tamanho da amostra é grande o suficiente para que 
aproximações assintóticas sejam válidas, é possível rejeitar a hipótese de que o 
retorno marginal do insumo capital, mantendo o insumo trabalho constante, é 
igual a zero ao nível de significância de 5%. [Nesta questão, pode ser útil saber 
que a 5% de significância a estatística é t=1,645]. 

(1) Mantendo o capital em dado nível, um aumento de 10 para 11 unidades de 
trabalho causa um aumento no produto de 0,99 + 0,64=163. 

(2) Com base nas informações acima, podemos testar a hipótese de retornos 
constantes de escala, isto é, a hipótese nula de que βL + βK = 1 

(3) Com base nos dados acima, construímos um intervalo de 95% de confiança para 
βK dado por [0,41, 0,495]. Supondo que o tamanho da amostra seja grande o 
suficiente para que aproximações assintóticas sejam válidas, com base neste 
intervalo, podemos rejeitar a hipótese nula de βK = 2/3 ao nível de significância 
de 5%. 

(4) Suponha que estimamos uma nova função de produção que relaciona o produto 
com capital, trabalho e uma medida das condições climáticas enfrentadas por 
cada firma. Podemos afirmar que R2 deste modelo será maior que 0,91. 

 


