DP ADAP REVISÃO MICROECONOMIA
1.

O problema fundamental com o qual a Teoria Econômica se preocupa é:

a) A pobreza
b) O controle dos bens produzidos
c) A escassez
d) A taxação daqueles que recebem toda e qualquer espécie de renda
e) A estrutura de mercado de uma economia
2. Os quatro problemas econômicos relativos a “o quê”, “quanto”, “como”, e “para quem” produzir existem:
a)

Apenas nas sociedades de planejamento centralizado

b)

Apenas nas sociedades de “livre empresa” ou capitalistas, nas quais o problema da escolha é mais agudo.

c)

Em todas as sociedades, não importando seu grau de desenvolvimento ou sua forma de organização política.

d)

Apenas nas sociedades “subdesenvolvidas”, uma vez que desenvolvimento é, em grande parte, enfrentar esses três
problemas.

e)

Todas as respostas anteriores estão corretas

3. A “Curva de Possibilidades de Produção” é utilizada nos manuais de economia para ilustrar um dos problemas
fundamentais do sistema econômico: por um lado, os recursos são limitados (escassez) e não podem satisfazer a todas
as necessidades ou desejos; por outro, é necessário realizar escolhas. Essa curva, quando construída para dois bens,
mostra:

a)

Os desejos dos indivíduos perante a produção total desses dois bens

b)

A quantidade total produzida desses dois bens em função do emprego total da mão-de-obra

c)

A quantidade disponível desses dois bens em função das necessidades dos indivíduos dessa sociedade

d)

Quanto se pode produzir dos bens com as quantidades de trabalho, capital e terra existentes e com determinada
tecnologia.

e)

A impossibilidade de atender às necessidades dessa sociedade, visto que os recursos são escassos

4.

Dada a curva de possibilidades de produção, aponte a alternativa errada:

a) A economia não pode atingir B, com os recursos de que dispõe
b) O custo de oportunidade de passar de C para D é zero
c) O custo de oportunidade de aumentar a produção de X em 5 unidades, a partir do ponto E, é igual a 2 unidades de Y
d) Nos pontos C e D, a economia apresenta recursos produtivos desempregados
e) Somente as alternativas a, b e d estão corretas.

5.

Assinale a afirmação falsa:

a)

Um modelo simplificado da economia classifica as unidades econômicas em “famílias” e “empresas”, que interagem
em dois tipos de mercado: mercado de bens de consumo e serviços e mercado de fatores de produção.

b)

Os serviços dos fatores de produção fluem das famílias para as empresas, enquanto o fluxo contrário, de moeda,
destina-se ao pagamento de salários; aluguéis, dividendos e juros.

c)

Os mercados desempenham cinco funções principais: I. Estabelecem valores ou preços; II. Organizam a produção;
III. Distribuem a produção; IV. Racionam os bens, limitando o consumo à produção; e V. prognosticam o futuro,
indicando como manter e expandir a capacidade produtiva.

d)

A curva de possibilidade de produção dos bens X e Y mostra a quantidade mínima de X que deve ser produzida, para
um dado nível de produção de Y, utilizando-se plenamente os recursos existentes.

e)

A inclinação da curva de possibilidades de produção dos bens X e Y mostra quantas unidades do bem X podem ser
produzidas a mais, mediante uma redução do bem Y

6.

Em uma economia de mercado, os problemas do “o quê”, “quanto”, “como” e “para quem” deve ser produzido são
resolvidos:
a)

Pelos representantes do povo, eleitos por meio do voto

b)

Pelos preços dos serviços econômicos

c)

Pelo mecanismo de preços.

d)

Pelos preços dos recursos econômicos

e)

Pela quantidade dos fatores produtivos

7.

Numa economia do tipo centralizado, os problemas econômicos fundamentais são resolvidos:

a)

Pela produção em grande escala de bens de consumo

b)

Pelo sistema de preços

c)

Pelo controle da curva de possibilidades de produção

d)

Pelo planejamento da atividade econômica.

e)

Nenhuma das Respostas Anteriores

8.

Aponte a alternativa falsa:

a)

A curva de transformação da produção representa as possíveis escolhas a serem feitas tanto numa economia de
mercado como numa economia centralizada

b)

Numa economia de mercado, é o sistema de preços que resolve o problema de escolher o ponto da curva de
possibilidades de produção para a qual a economia será levada

c)

Quanto menores forem as disponibilidades de recursos da economia, mais afastada da origem estará a curva de
possibilidades de produção.

d)

Quanto maiores forem as disponibilidades de recursos da economia, mais afastada da origem estará a curva de
possibilidades de produção.

e)

A alternativa c é falsa

9.

Assinale a alternativa correta:

a)

A macroeconomia analisa mercados específicos, enquanto a microeconomia analisa os grandes agregados

b)

A hipótese coeteris paribus é fundamental para o entendimento da macroeconomia

c)

No mercado de bens e serviços, são determinados os preços dos fatores de produção

d)

A questão de “como produzir’’ é decidida no mercado de fatores de produção

e)

Todas as alternativas estão erradas.

10. Se o produto A é um bem normal e o produto B é um bem inferior, um aumento da renda do consumidor
provavelmente:
a)

Aumentará a quantidade demandada de A, enquanto a de B permanecerá constante

b)

Aumentarão simultaneamente os preços de A e B

c)

O consumo de B diminuirá e o de A crescerá.

d)

Os consumos dos dois bens aumentarão

e)

Todas as alternativas estão erradas

11. Assinale os fatores mais importantes, que afetam as quantidades procuradas:
a)

Preço e durabilidade do bem

b)

Preço do bem, renda do consumidor, custos de produção

c)

Preço do bem, preços dos bens substitutos e complementares, renda e preferência do consumidor.

d)

Renda do consumidor, custos de produção

e)

Preço do bem, preços dos bens substitutos e complementares, custos de produção, preferência dos consumidores

12. O leite torna-se mais barato e seu consumo aumenta. Paralelamente, o consumidor diminui sua demanda por chá.
Leite e chá são bens:
a)

Complementares

b)

Substitutos.

c)

Independentes

d)

Inferiores

e) De Consumo Saciado
13. Dada a função demanda de x: Dx = 30 – 0,3 px + 0,7 py + 1,3R, sendo px e py
os preços dos bens x e y, e R a renda dos consumidores, assinale a alternativa correta:
a)

O bem x é um bem inferior, e x e y são bens complementares

b)

O bem y é um bem normal, e x e y são bens substitutos

c)

Os bens x e y são complementares, e x é um bem normal

d)

Os bens x e y são substitutos, e x é um bem normal.

e)

Os bens x e y são substitutos, e x é um bem inferior

14. Supondo o preço do bem no eixo vertical e a quantidade ofertada no eixo horizontal, podemos afirmar que, coeteris
paribus:
a) A curva de oferta desloca-se para a direita quando o preço do bem aumenta
b) A curva de oferta desloca-se para a esquerda quando o preço do bem cai
c) A curva de oferta desloca-se para a direita quando aumentam os custos de produção
d) A quantidade ofertada aumenta quando o preço do bem aumenta, coeteris paribus.
e) Todas as alternativas estão corretas

15. O equilíbrio de mercado de um bem é determinado:
a)

Pelos preços dos fatores utilizados na produção do bem

b)

Pela demanda de mercado do produto

c)

Pela oferta de mercado do produto

d)

Pelas quantidades de fatores utilizados na produção do bem

e)

Pelo ponto de intersecção das curvas de demanda e da oferta do produto.

16. Dadas as funções de oferta e demanda do bem X,
Dx = 20 – 0,2px – py + 0,1 (R)
Sx = 0,8px e,
a renda do consumidor R = 1.000, o preço do bem y, py = 20, assinale a alternativa errada:
a)

O preço de equilíbrio do bem x é 100

b)

A quantidade de equilíbrio do bem x é 80

c)

Os bens x e y são bens complementares

d)

O bem y é um bem normal.

e)

O bem x não é um bem inferior

17. Se a curva de procura for de um tipo em que a redução de 10% no preço provoca um aumento de 5% na quantidade de
mercadoria que o público adquire, nessa região da curva, a procura em relação ao preço será:
a) Elástica
b) Unitariamente elástica
c) Infinitamente elástica
d) Parcialmente Inelástica.
e) Totalmente inelástica ou anelástica

18. A elasticidade-renda da demanda é o quociente das variações percentuais entre:
a) Renda e preço
b) Renda e quantidade demandada
c) Quantidade e preço
d) Quantidade e renda.
e) Quantidade e preço de um bem complementar

19. Se uma empresa quer aumentar seu faturamento e a demanda do produto é elástica, ela deve:
a) Aumentar o preço
b) Diminuir o preço.
c) Deixar o preço inalterado
d) Depende do preço do bem complementar
e) Depende do preço do bem substituto

20. Um acréscimo no preço de uma mercadoria quando a demanda é inelástica causa nos gastos totais do consumidor:
a) Um acréscimo.
b) Um decréscimo
c) Nenhuma alteração
d) Qualquer das respostas acima, dependendo do tipo de bem
e) Nenhuma das alternativas anteriores

21. Se uma curva de procura é elástica no que se refere a seu preço, o significado exato disso é que qualquer aumento de
preço irá provocar:
a) Um aumento da quantidade adquirida pelos compradores
b) Um deslocamento da curva da procura para uma nova posição
c) Um aumento dos gastos totais por parte dos compradores
d) Uma redução da quantidade adquirida pelos compradores, e uma queda no gasto total dos consumidores.
e) Uma alteração não propriamente descrita por qualquer dos itens anteriores

22. Considerando-se os pontos A(p1,q1) = (12,8) e B(p2,q2) = (14,6), a elasticidade-preço da demanda no ponto médio é
igual a:
a) –7/13
b) +7/13
c) –13/7.
d) +13/7
e) Nenhuma das alternativas anteriores
23. Uma curva de procura exprime-se por p = 10 – 0,2q onde p representa o preço e q a quantidade. O mercado encontrase em equilíbrio ao preço p = 2. O preço varia para p = 2,04, e, tudo o mais mantido constante, a quantidade equilibra-se
em q = 39,8. A elasticidade-preço da demanda ao preço inicial de mercado é:
a) 0,02
b) 0,05
c) – 0,48
d) – 0,25.
e) 0,25

24. Aponte a alternativa correta:
a) Quando o preço aumenta, a receita total aumenta, se a demanda for elástica, coeteris paribus
b) Quando o preço aumenta, a receita total diminui, se a demanda for inelástica, coeteris paribus
c) Quedas de preço de um bem redundarão em quedas da receita dos produtores desse bem, se a demanda for elástica,
coeteris paribus
d) Quedas de preço de um bem redundarão em aumentos de receita dos produtores desse bem, se a demanda for
inelástica, coeteris paribus
e) Todas as alternativas anteriores são falsas.

25. De acordo com a teoria microeconômica, a diferença básica entre firmas que operam em concorrência perfeita e
firmas que operam em monopólio (monopolista) é que:
a) O monopolista não pode cobrar um preço que lhe proporcione lucro substancial, ao passo que o concorrente perfeito
sempre pode ter um lucro desse tipo
b) O concorrente perfeito pode vender quanto quiser a determinado preço, enquanto o monopolista tem que reduzir seu
preço, sempre que quiser qualquer aumento de suas
vendas.
c) A elasticidade da procura diante do monopolista tem um valor maior do que a elasticidade da procura ante o
concorrente perfeito
d) O monopolista procura maximizar lucros, enquanto o concorrente perfeito procura igualar o preço ao custo médio.
e) O monopolista apresenta uma curva de custo médio sempre decrescente, enquanto o concorrente perfeito não
apresenta nenhuma curva de custos.
26. “Oligopólio” significa:
a) O mesmo que concorrência imperfeita
b) Uma situação em que o número de firmas no mercado é grande, mas os produtos não são homogêneos
c) Uma situação em que o número de firmas concorrentes é pequeno, ou uma situação em que, mesmo com grande
número de firmas, poucas dominam o mercado.
d) A condição especial da concorrência perfeita que se acha próxima do monopólio
e) Que as firmas são monopolistas entre si.

