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Julgue (C ou E) os itens a seguir:
1. (CESPE/CACD/2003). Supondo que a criminalidade e os gastos com o consumo de drogas são
positivamente relacionados e que a demanda de drogas é preço-inelástica, políticas antidrogas
fundamentadas no combate ao tráfico elevarão o preço das drogas e aumentarão os gastos com
esses produtos, agravando, assim, os níveis de criminalidade.
2. (CESPE/CACD/2008). Quando o módulo da elasticidade preço de demanda de um bem é
superior a 1, esse bem tem demanda elástica, e a receita total se reduz quando seu preço se eleva.
3. (CESPE/CACD/2008). Quando o módulo da elasticidade preço da demanda de um bem é igual a
1, a receita total não se altera quando há variações no preço.
4. (CESPE/CACD/2008). Bens que têm pequena participação no orçamento tendem a ter uma
demanda inelástica em relação ao preço.
5. (CESPE/CACD/2008). Bens essenciais têm demanda elástica em relação ao preço.
6. (CESPE/CACD/2010). A fixação de um preço mínimo para determinado produto agrícola resulta
em excedentes agrícolas, que serão tanto mais elevados quanto mais inelástica for a curva de oferta
de mercado do produto beneficiado por esse tipo de política.
7. (CESPE/CACD/2010). Campanhas publicitárias bem-sucedidas, além de deslocarem, para cima e
para a direita, a curva de demanda de mercado do produto anunciado, contribuem, quando
promovem a fidelização do cliente, para tornar essa curva mais preço-inelástica.
8. (CESPE/Consultor do Senado Federal/2002). No Brasil, a política de fixação de preços mínimos
para determinados produtos agrícolas provoca excesso de demanda, permitindo, assim, o
escoamento da produção dessas mercadorias.
9. (CESPE/Consultor do Senado Federal/2002). Se a demanda por serviços bancários for inelástica,
a informatização crescente desse setor conduzirá à redução do emprego dos bancários.
10. (CESPE/Consultor do Senado Federal/2002). A elasticidade-preço de longo prazo da curva de
oferta, para determinado bem, é superior à elasticidade de curto prazo, porque, no longo prazo, os
fatores de produção podem ser ajustados.
11. (CESPE/Consultor do Senado Federal/2002). O crescimento da indústria turística no Nordeste
brasileiro explica-se, em parte, pelas elevadas elasticidades-renda que caracterizam esses serviços.

12. (CESPE/Economista Júnior – Petrobrás/2001). Supondo-se as elasticidades de oferta e da
demanda finitas, quando o preço da gasolina cai, a demanda de óleo de motor aumenta e isso
provoca, ceterisparibus, uma alta no preço do óleo de motor, se esse produto for um bem normal.
13. (CESPE/Economista Júnior – Petrobrás/2001). Se a demanda de produtos agrícolas for
perfeitamente inelástica em relação ao preço, então, uma super safra agrícola aumentará,
substancialmente, a renda dos agricultores.
14. (CESPE/Economista Júnior – Petrobrás/2001). A implementação de uma política de controle de
aluguéis contribui para aumentar a demanda e a quantidade disponível de imóveis para alugar.
15. (CESPE/Analista de Controle Externo do TCDF/2002). Os aumentos substanciais dos preços dos
medicamentos, que originaram uma disputa acirrada entre o governo e a indústria farmacêutica,
explicam-se, em parte, pelo fato de a demanda desses produtos ser inelástica em relação ao preço.
16. (CESPE/Economista/FUNCAP/2004). A redução do ICMS sobre automóveis, que ocorreu no
âmbito da guerra fiscal travada entre governos estaduais, expandiu a quantidade demandada,
provocando, assim, um deslocamento para cima e para a esquerda da curva de oferta desse
produto.
17. (CESPE/Economista/FUNCAP/2004). Durante as crises do petróleo na década de 70 do século
XX, a elevação dos preços,orquestrada pelo cartel da OPEP, estimulou a produção de substitutos
para esse mineral,contribuindo, assim, para expandir a elasticidade-preço da demanda desse
produto.
18. (CESPE/Economista/PRODEPA/2004). Se a curva de demanda de cerveja for elástica em relação
ao preço, então um imposto sobre o consumo de energia elétrica será inteiramente repassado para
os consumidores mediante a elevação do preço desse produto.
19. (CESPE/Economista/PRODEPA/2004). Em uma curva de demanda linear, a elasticidade-preço
da demanda independe do preço do produto.
20. (CESPE/Economista/FSCMP/2004). Como a demanda de medicamentos é preço-elástica,
aumentos substanciais dos preços desses produtos podem elevar o faturamento da indústria
farmacêutica já que a redução proporcional da quantidade consumida é inferior ao aumento
equivalente dos preços.
21. (CESPE/Consultor Legislativo – Economia/Câmara dos Deputados/2002). Considerando que, de
acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, na primeira quinzena de
agosto, a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de 25% para 16% sobre os
veículos de porte médio teria aumentado em 28% as vendas desses automóveis, é correto afirmar
que isso acarretou redução nas despesas com esse tipo de veículo.
22. (CESPE/CACD/2013). Supondo que o governo adote um novo imposto específico sobre a venda
de um bem em um mercado de concorrência perfeita e considerando a distribuição da incidência
tributária entre vendedores e consumidores, julgue (C ou E) os itens a seguir.
1. Se a elasticidade-preço da demanda for infinita, os vendedores abandonarão o mercado.
2. Vendedores e consumidores arcarão com o peso do imposto, conforme a sensibilidade das
curvas de oferta e demanda às variações de preço.
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3. Vendedores irão transferir aos compradores o valor relativo a toda incidência do novo imposto,
o que aumentará o preço do bem.
4. Quanto menor for a elasticidade-preço da demanda, maior será a incidência do tributo para os
consumidores.
23. (ESAF/Analista/Economia/MPU/2004). Considerando-se uma curva de demanda linear, é
correto afirmar que a elasticidade-preço da demanda:
a) é constante ao longo da curva.
b) tem valor unitário para todos os pontos da curva.
c) é igual a zero no ponto médio da curva.
d) tenderá ao infinito se o preço for igual a zero.
e) será maior quanto maior for o preço do bem.
24. (ESAF/Analista/Economia/MPU/2004). Considere o valor absoluto das elasticidades. Quanto
maior for o número de substitutos de um determinado bem:
a) mais próximo de zero estará a elasticidade-preço da demanda.
b) menor tenderá ser a elasticidade-preço da demanda.
c) menor tenderá ser a elasticidade-renda da demanda.
d) maior tenderá ser a elasticidade-preço da demanda.
e) mais próximo de um estará a elasticidade-renda da demanda.
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GABARITO
1. C
2. C
3. C
4. C
5. E
6. E
7. C
8. E
9. C
10. C
11. C
12. C
13. E
14. E
15. C
16. E
17. C
18. E
19. E
20. E
21. E
22. E – C – E – C
23. E
24. D

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

