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LISTA DE EXERCÍCIOS – MICROECONOMIA - AULA 1
CONCEITOS BÁSICOS: Custo de Oportunidade e Fronteira de Possibilidade de Produção
Referência Bibliográfica: Mankiw, cap. 1 (págs. 4-6) e cap. 2 (págs. 24-26).
Julgue (C ou E) os itens a seguir:
1. (CESPE/Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata - CACD/2003). A recente retomada
econômica nos Estados Unidos da América (EUA) contribuiu para reduzir os níveis de
desemprego naquele país. Como consequência, a curva de possibilidades de produção da
economia americana foi deslocada para cima e para a direita.
2. (CESPE/CACD/2003). Quando as datas do concurso de admissão à carreira de diplomata
coincidem com aquelas do concurso para assessor legislativo, o custo de oportunidade de fazer
a segunda seleção aumenta substancialmente para os candidatos que tencionam submeter-se
aos dois certames.
3. (CESPE/CACD/2004). A redução do imposto sobre operações financeiras (IOF), ao incentivar a
poupança, contribui para deslocar, para cima e para a direita, a fronteira de possibilidades de
produção da economia.
4. (CESPE/Consultor do Senado Federal – Política Econômica/2002). Na guerra contra o
terrorismo liderado pelos Estados Unidos da América (EUA), o custo de oportunidade da
produção de material bélico equivale ao valor dos bens e serviços a que se deve renunciar para
se produzir esse tipo de material.
5. (CESPE/Consultor do Senado Federal – Política Econômica/2002). Políticas discriminatórias,
com base em raça, gênero ou idade, pôr exemplo, impedem o uso eficiente dos recursos e
fazem que a economia opere em um ponto interno da curva de possibilidades de produção.
6. (CESPE/Analista de Controle Externo do TCDF/2002). Políticas de incentivos fiscais que
estimulam o crescimento da poupança contribuem para deslocar, para cima e para direita, a
fronteira de possibilidade de produção da economia.
7. (CESPE/Analista de Controle Externo do TCDF/2002). Para um estudante brasileiro, os custos de
oportunidade de cursar um MBA (Master of Business Administration) nos Estados Unidos da
América (EUA), em regime de dedicação exclusiva, correspondem aos gastos com matrículas,
mensalidades, material escolar e aqueles referentes às despesas de alojamento e manutenção
do estudante nos EUA.
8. (CARLOS CHAGAS/Analista de Orçamento/1997). Quando uma economia não está trabalhando
na sua curva de possibilidades de produção:
A) há perfeita flexibilidade dos preços.
B) O progresso tecnológico é neutro.
C) O custo de oportunidade de aumentar a produção é nulo.
D) A oferta de fatores de produção é inelástica.
E) Deve-se fechar ao comércio exterior.

MODELO BÁSICO DE OFERTA E DEMANDA
Referência bibliográfica: Mankiw, capítulo 4.
9. (CESPE/CACD/2003). O pacote recente do governo brasileiro que injetou crédito de R$ 400
milhões para a compra de eletrodomésticos deslocará a curva de demanda de eletroeletrônicos
para cima e para a direita, e a curva de oferta desses bens, para baixo e para a esquerda.
10. (CESPE/CACD/2004). O recrudescimento, na Ásia, da gripe do frango, conhecida cientificamente
como influenza aviária, abre novos mercados para o produto brasileiro e desloca, para cima e
para a direita, a curva de demanda por carne de frango no Brasil.
11. (CESPE/CACD/2004). A comercialização dos bilhetes das companhias aéreas realizada por via
eletrônica, ao reduzir os custos dessas empresas, desloca, para baixo e para a direita, a curva de
oferta de passagens aéreas.
12. (CESPE/CACD/2012). Suponha que o aumento substancial dos preços cobrados para o
estacionamento de veículos nas grandes cidades eleve a quantidade demandada de corridas de
táxi nesses locais. Dessa forma, conclui-se que esse aumento de preços provoca um
deslocamento ao longo da curva de demanda por serviços de táxi.
13. (CESPE/CACD/2012). Mudanças legislativas que facilitem a entrada de mão de obra estrangeira
especializada na área de eletrônica contribuem para deslocar — para baixo e para a direita — a
curva de oferta de longo prazo da indústria eletrônica.
14. (CESPE/Consultor do Senado Federal/2002). No Brasil, a redução do preço do petróleo e a
recente valorização do real frente ao dólar deslocam a curva de oferta de gasolina para cima e
para a esquerda.
15. (CESPE/Economista Júnior – Petrobrás/2001). A preocupação recente com a boa forma física
multiplica o número de academias de ginástica, contribuindo, assim, para deslocar a demanda
de equipamentos de musculação para baixo e para esquerda.
16. (CESPE/Economista Júnior – Petrobrás/2001). O desenvolvimento de inseticidas mais eficazes
para combater gafanhotos que ataquem as lavouras de milho desloca a curva de oferta desse
produto, para baixo e para a direita, aumentando, assim, a oferta desse produto.
17. (CESPE/Analista de Controle Externo do TCDF/2002). O desenvolvimento de tecnologias que
permitam reduzir as exigências de adubação de cana-de-açúcar viabilizam aumentos da
quantidade ofertada, provocando, assim, um deslocamento ao longo da curva de oferta desse
produto.
18. (CESPE/PRODEPA-Economista/2004). Uma alta do preço das ações no mercado acionário
brasileiro contribui para estimular a demanda dos diferentes bens e serviços vendidos no Brasil.
19. (CESPE/CACD/2008). Considere-se que, em determinado mercado, a curva de demanda de um
bem seja dada por Qd = 10 - 3p, e a curva de oferta desse mesmo bem seja dada por Qo = 5 + 2p,
em que p seja o preço do bem. Nessas condições, é correto concluir que o equilíbrio nesse
mercado será atingido para:
A) p = 1.

B) p = 2.

C) p = 3.

D) p = 5.

E) p = 10.
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20. (ESAF/AFC-STN/2000). Caso haja uma geada na região que produz a alface consumida em uma
cidade, pode-se prever que, no curto prazo, no mercado de alface dessa cidade,
a) a curva de demanda deverá se deslocar para esquerda em virtude da elevação nos preços, o que
fará com que haja uma redução na quantidade demandada.
b) a curva de oferta do produto deverá se deslocar para a esquerda, o que levará a um aumento no
preço de equilíbrio e a uma redução na quantidade transacionada.
c) a curva de oferta se deslocará para a direita, o que provocará uma elevação no preço de equilíbrio
e um aumento na quantidade demandada.
d) não é possível prever o impacto sobre as curvas de oferta e de demanda nesse mercado, uma vez
que esse depende de variáveis não mencionadas na questão.
e) haverá um deslocamento conjunto das curvas de oferta e de demanda, sendo que o impacto
sobre o preço e a quantidade de equilíbrio dependerá de qual das curvas apresentar maior
deslocamento.
21. (ESAF/Gestor Governamental/2002). A curva de oferta mostra o que acontece com a
quantidade oferecida de um bem quando seu preço varia, mantendo constante todos os outros
determinantes da oferta. Quando um desses determinantes muda, a curva da oferta se desloca.
Indique qual das variáveis abaixo, quando alterada, não desloca a curva da oferta.
a) Tecnologia
b) Preços dos insumos
c) Expectativas
d) Preço do bem
e) Número de vendedores
GABARITO
1. E
2. C
3. C [OBS: A questão trabalha com a
relação entre poupança e investimento,
a ser vista no curso de macroeconomia.
O raciocínio é o seguinte: o aumento da
poupança causa um aumento do
investimento, já que a poupança
“financia” o investimento. O aumento
do investimento, por sua vez, aumenta
o estoque de capital, que é um fator de
produção. Como o estoque de um dos
fatores
de
produção
(capital)
aumentou, então a fronteira se desloca
para cima e para a direita.]
4. C
5. C
6. C

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

E
C
E
C (OBS: não concordo com esse
gabarito do Cespe. Não vejo razão para
o deslocamento da curva de demanda
por carne de frango “no Brasil”).
C
E
C
E
E
C
E
C
A
B
D

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

