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1) Desde 1999, a política monetária brasileira está baseada no arcabouço de metas de inflação. 
Nesse sentido, é correto afirmar que no Brasil 
 
(A) a meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional (CNM) em termos da variação 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 
(B) A meta de inflação é definida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) em termos da variação 

de um “núcleo” do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
(C) A meta de inflação é definida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) em termos da variação 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 
(D) A meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional (CNM) em termos da variação 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

2) Considere um projeto onde se analisa a produção de um bem com a função custo Cx (X), onde 
X é uma quantidade não negativa desse bem. Considere também outro projeto onde se analisa a 
produção de outro bem com a função custo Cy (Y), no qual Y é uma quantidade não negativa desse 
bem. Complementarmente, existe a possibilidade de o projeto considerar a produção concomitante 
dos bens com a função custo C(X+Y). 
É correto afirmar que existe economia de escopo para a produção concomitante se 

(A) Cx (X) + Cy (Y) < C(X+Y). 
(B) Cx (X) + Cy (Y) > C(X+Y). 
(C) Cx (X) + Cy (Y) = C(X+Y). 
(D) Cx (X)/C(X+Y) = C(X+Y)/ Cy (Y). 
 
3) Sabe-se que em determinado ano a economia de um país apresentou os salários totalizando 
$300, os juros $60, os aluguéis $40 e os lucros $100. A depreciação foi de $50, os impostos indiretos 
de $50 e os subsídios de $10. Neste período, o PIB a preços de mercado dessa economia é igual a 
 
(A) 390. 
(B) 490. 
(C) 510. 
(D) 590. 

  

  



 
4) Quanto às estruturas de mercado, considere as seguintes afirmativas: 

I. Um oligopólio acontece quando há poucos produtores no lado da oferta, existindo 
interdependência, em que as decisões estratégicas de uma firma dependem das decisões 
estratégicas das outras firmas. 

II. A concorrência monopolística ocorre quando há um grande número de firmas produzindo e 
vendendo bens que são substitutos próximos. 

III. O monopsônio ocorre quando existe um único comprador e vários produtores e vendedores. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

(A) É correta apenas a afirmativa I. 
(B) É correta apenas a afirmativa II. 
(C) São corretas apenas as afirmativas I e III. 
(D) São corretas as afirmativas I, II e III. 

 
5) As curvas de demanda e oferta do bem X são, respectivamente, 

Qd = 600 - 40Px 

Qo = -120 + 50Px 

Com base no exposto, e considerando que Px = $ 5, assinale a alternativa correta. 

(A) Px está acima do preço de equilíbrio (PE); portanto, há excesso de demanda. 
(B) Um aumento de $ 1 em Px eleva a oferta em 50 unidades e reduz a demanda em 40 unidades, 

indicando que há excesso de oferta no mercado. 
(C) A curva de oferta tem inclinação positiva; portanto, um aumento em Px desloca a curva para a 

esquerda. 
(D) A quantidade que equilibra a oferta e a demanda do bem X é QE = 280 unidades. 
 
6) Acerca do problema econômico fundamental da escassez e da escolha, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A escassez de recursos produtivos decorre da existência de necessidades humanas ilimitadas. 
(B) Em razão da tecnologia atual, a ciência econômica conseguiu superar o problema da escassez, 

eliminando consequentemente a necessidade de escolha. 
(C) É papel da ciência econômica auxiliar a sociedade a decidir quais bens serão produzidos e quais 

necessidades serão atendidas. 
(D) A escassez de bens, associada a recursos produtivos limitados, gera necessidades humanas 

ilimitadas. 
 
7) É correto afirmar que firmas em competição perfeita 
 
(A) possuem economias de escala, com o que elas registram lucro positivo no curto prazo. 
(B) possuem economias de escala, porque tais economias advêm das condições de oferta e 

demanda. 
(C) Não possuem economias de escala, porque a escala não confere poder de fixação de preços. 
(D) Não têm economias de escala como fator dominante. 



 
8) Um oligopolista não pode usar a regra de maximização dada pela igualdade entre custo 
marginal e receita marginal para encontrar o equilíbrio do produto, pois 
 
(A) essa regra de maximização só pode ser aplicada à competição perfeita. 
(B) oligopolistas não procuram maximizar lucros no longo prazo. 
(C) é muito difícil estimar o custo marginal. 
(D) oligopolistas não encaram uma demanda estável pelo seu produto. 

 
9) Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
 

A figura acima representa as curvas de demanda de mercado e de uma firma individual em 
concorrência perfeita. Dada a hipótese da atomicidade, uma firma isolada não consegue alterar o 
preço de mercado (sua saída, por exemplo, traria uma alteração apenas infinitesimal na curva de 
oferta de mercado S., não afetando o preço P0). Como P0 é preço de venda para a firma, então a 
curva de demanda é dada para a firma, ou seja, é horizontal. A firma só pode vender a esse preço, 
pois 

I. Se quiser vender a um preço mais alto, não venderá nada (como os produtos são homogêneos, os 
consumidores comprarão mais barato das outras empresas). 

II. Não venderá a um preço mais baixo. Fere o princípio da racionalidade: se ao preço P0 vende 
quanto quer, por que vender mais barato? 

(A) Apenas a afirmação I está correta. 
(B) Todas as afirmações estão incorretas. 
(C) Todas as afirmações estão corretas. 
(D) Apenas a afirmação II está correta. 

 
10) No que se refere ao financiamento do déficit público no Brasil, desde a década de 80 do 
século passado e de sua relação com a inflação e o crescimento econômico, julgue o próximo item. 

As receitas de senhoriagem, entre meados da década de 80 e da de 90 do século passado, 
contribuíram para o financiamento do déficit público, permitindo, em determinados períodos, a 
redução da dívida líquida como proporção do PIB. 

(   ) Certo 

(   ) Errado 

 



Gabarito - P15 – Fundamentos da Economia - (ID1, TD e TP2) 

Questão 1 D 

Questão 2 B 

Questão3 D 

Questão 4 D 

Questão 5 D 

Questão 6 C 

Questão 7 D 

Questão 8 D 

Questão 9 C 

Questão 10 CERTO 

 

 


