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1 - Oferta e Demanda. Elasticidades. Teoria do Consumidor 

Bibliografia: Capítulos 4, 5 e 21 do livro do Mankiw (MANKIW, N.G. Introdução à Economia) 

1.1  LISTA DE EXERCÍCIOS 

1. Nos últimos anos, observou-se o crescimento substancial do mercado de 
produtos agrícolas orgânicos, impulsionado pela disseminação de hábitos de vida 
mais saudáveis. Quanto ao funcionamento desse mercado, assinale a opção correta.  
A. Uma redução no preço dos fertilizantes orgânicos conduz a um deslocamento ao longo da 
curva de oferta desses produtos, expandindo a quantidade ofertada. 
B. A ocorrência de grandes inundações nas áreas de plantio desses produtos desloca a curva 
de oferta desses produtos para cima e para a esquerda. 
C. Estudos científicos que mostram que os benefícios de exercícios físicos são potencializados 
pelo consumo de produtos orgânicos aumentam a quantidade demandada, porém, não 
alteram a posição da curva de demanda de mercado para esses bens. 
D. Supondo-se que esses produtos sejam bens normais, o aumento na renda dos 
consumidores reduzirá o consumo, para qualquer nível de preço desses alimentos.  
E. Os preços mais elevados cobrados por esses produtos reduzem tanto a elasticidade preço 
como a elasticidade renda da demanda por esses produtos. 

2.  A análise da oferta e da demanda, que estuda as interações entre vendedores e 
compradores em uma economia de mercado, constitui o cerne do estudo dos 
fenômenos econômicos. A esse respeito, assinale a opção correta. 
i. O uso de técnicas de produção em massa, ao reduzir a quantidade de trabalho necessária à 
produção de jogos de computador, provoca aumento da quantidade produzida, que se reflete 
em deslocamento ao longo da curva de oferta desse tipo de software.  
ii. Estudos e pesquisas que sugerem que o consumo de nozes reduz as taxas de colesterol 
contribuem para aumentar a demanda e reduzir o preço desse produto.  
iii. Supondo que biodísel e gasolina sejam bens substitutos, então, em resposta a uma queda 
no preço do biodísel, tanto o efeito renda como o efeito substituição contribuirão para 
aumentar a demanda de biodísel, sem alterar a procura de gasolina.  
iv. Considerando que as pessoas consomem cerveja com petiscos, um aumento no preço da 
cerveja reduzirá o preço dos petiscos, se, nesses mercados, tanto as curvas de oferta como 
as curvas de demanda apresentarem elasticidades finitas e não nulas.  
v. A crise no Oriente Médio, ao provocar aumentos significativos no preço do petróleo, 
elevará a receita total da indústria petrolífera se a demanda por esse bem for altamente 
elástica.  
vi. Avanços tecnológicos que reduzam os custos dos componentes utilizados na indústria de 
produtos informáticos expandem a quantidade transacionada e aumentam os preços dessa 
indústria.  
vii. Considerando-se que as elasticidades preços da oferta e da procura são finitas, é correto 
afirmar que a exploração dos poços de petróleo descobertos na camada do pré-sal, para 
determinada demanda desse produto, acarreta redução do preço do petróleo.  
viii. Considerando-se que pneus usados são bens inferiores, a recente proibição pelo Supremo 
Tribunal Federal de importar esses bens causará aumentos substanciais do preço desse 
produto, visto que, nesse caso, o efeito renda reforça o efeito substituição.  
Está correto o que se afirma APENAS em 
(A) i e iii 
(B) ii, e iv 
(C) iv e vii 
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(D) iv, vii e viii 
(E) i, iv, v, vi 

3. Em relação a elasticidade da procura, julgue o seguintes itens. 
1. Se, em razão de aumento da renda dos consumidores, a demanda pelos produtos da 

cesta básica for reduzida, então a elasticidade-renda desses produtos é negativa, 
caracterizando- os como bens inferiores.  

2. Quando a demanda for inelástica, a receita do produtor aumentará quando o preço do 
bem comercializado aumentar, mantidas as demais variáveis constantes.  

3. Um bem inferior é um bem cuja elasticidade renda da demanda é menor que 1.  
4. Na indústria tabagista, o aumento do preço dos cigarros concomitantemente à expansão 

da receita total dos fabricantes desse produto é consistente com a existência de uma curva 
de demanda de cigarros inelástica em relação ao preço.  

4. A respeito do estudo do comportamento do consumidor, que constitui 
fundamentação teórica para a análise da demanda de mercado, julgue os seguintes itens. 
i. Se, para determinado consumidor, passagens aéreas e diárias de hotel são bens 
complementares, então, para esse consumidor, as curvas de indiferença são linhas retas.  
ii. Para determinada restrição orçamentária, quando a utilidade marginal por real gasto, no 
consumo de dois bens quaisquer, difere, o consumidor poderia aumentar sua satisfação, 
expandindo o consumo do bem que apresentasse maior utilidade por real gasto e reduzindo o 
consumo daquele que tivesse menor utilidade marginal por real despendido.   
iii. A inclinação da reta orçamentária é expressa por uma relação negativa entre os preços.  
iv. O custo de oportunidade de consumo de determinado bem é medido pela inclinação da 
reta orçamentária.  
v. Se um consumidor gosta de refrigerante, mas não faz nenhuma distinção entre as 
diferentes marcas disponíveis no mercado, então, para esse consumidor, o mapa de 
indiferença entre duas marcas quaisquer é formado por linhas retas paralelas.  
vi. A maximização da utilidade do consumidor requer que o benefício marginal decorrente do 
consumo de um determinado bem seja igual ao seu preço.  
vii. As Curvas de indiferença convexas implicam que se prefere sempre os consumos 
extremos de um dos bens ao consumo médio de todos eles.   
viii. As curvas de indiferença entre dois bens substitutos têm o formato da letra L.  

Está correto o que se afirma APENAS em 
A I, II, V, VII 
B II, III, IV, V  
C I, III, IV, V, VII 
D II, III, IV, V, VI 
E I, IV, V, VI, VII, VIII 

5. Assinale a opção correta a respeito dos efeitos preço, renda e substituição. 
A. Efeito renda refere-se à mudança na restrição orçamentária decorrente da mudança da 
renda e dos preços relativos.  
B. Efeito substituição é a mudança que ocorreria se mudassem os preços relativos 
conjuntamente com a mudança do nível de utilidade.  
C. Aumento no preço de um bem normal implica que os efeitos renda e substituição têm 
sinais opostos.  
D. Para os bens inferiores, cujo consumo se reduz à medida que a renda dos consumidores 
aumenta, os efeitos renda e substituição decorrente de uma queda do preço desses bens têm 
o mesmo sinal e, portanto, reforçam-se mutuamente para elevar a quantidade demandada 
desses produtos.  
E. O efeito substituição negativo é dominado pelo efeito renda positivo caso haja aumento de 
preço de um bem de Giffen.  
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6. Com relação à classificação dos bens (em normal, inferior, comum e de Giffen) e 
às demandas por esses bens, julgue os itens seguintes: 
(.....) Se um bem é normal, então ele não pode ser um bem de Giffen.  
(.....) Se um bem é de Giffen, então ele deve ser um bem inferior.  
(.....) Quando o preço de um bem varia, se os efeitos substituição e renda resultam em 
variações na quantidade do bem em sentidos opostos, tal bem será normal.  
(.....) Nos bens de Giffen, o valor absoluto do efeito-renda domina o valor absoluto do efeito-
substituição.  

7. A microeconomia estuda o comportamento individual dos agentes econômicos e, 
por isso, constitui um sólido fundamento à análise dos agregados econômicos. A 
esse respeito, julgue os itens a seguir. 
(.....) O comportamento de um consumidor que escolhe um produto e, ao ser informado 
sobre o preço, desiste de comprá-lo indica que a taxa marginal de substituição entre as 
demais mercadorias e esse produto é inferior ao preço relativo entre esses bens.  
(.....) A preocupação crescente com o meio ambiente tem conduzido ao uso de energias cada 
vez mais limpas e à redução da demanda de petróleo, o que provoca um deslocamento ao 
longo da curva de demanda por esse combustível.  
(.....) O paradoxo de Giffen, que constitui uma exceção à regra geral da demanda, é 
consistente com a existência de uma curva de demanda positivamente inclinada para 
determinados bens.  
(.....) A essencialidade do produto é um fator determinante de sua elasticidade preço-
demanda, ou seja, quanto menos essencial é um bem, maior será sua elasticidade preço-
demanda.  

8. Com relação à aplicação dos conceitos básicos de microeconomia, julgue os itens 
subsequentes. 
(.....) Encontrada a elasticidade-preço da demanda de um produto em determinado nível de 
preço, é possível afirmar que a elasticidade aplica-se para todos os níveis de preço desse 
produto, uma vez que esse parâmetro é uma constante. 
(.....) O gráfico que relaciona a demanda de bem com o preço de outro bem, que seja 
substituto ou concorrente do primeiro, apresenta uma inclinação crescente.  
(.....) Curva de demanda linear possui elasticidade zero, no intercepto vertical da curva, e 
elasticidade infinita, no intercepto horizontal.  
(.....) Curvas de procura verticais indicam que há inelasticidade da procura. Já curvas de 
procura horizontais indicam que há elasticidade infinita da procura.  

9. Acerca das curvas de indiferença, julgue os itens subseqüentes. 
(.....) As curvas de indiferença associadas a um consumidor que gosta de um bem mas é 
neutro em relação a outro apresentam linhas perpendiculares ao bem que ele é neutro.  
(.....) As curvas de indiferença associadas a um consumidor que gosta de um bem mas não 
gosta de outro são negativamente inclinadas.  
(.....) A inclinação para baixo (negativa) das curvas de indiferença deriva do princípio de que 
as preferências do consumidor são transitivas.  
(.....) As curvas de indiferença nunca se cruzam em decorrência de as preferências do 
consumidor serem transitivas.  
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1.2  GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B C CCEC B E CCEC CECC ECEC EEEC  

1.3 - GABARITO COMENTADO 

UNIDADE 1 - Oferta e Demanda; Determinação de preços e quantidades de 
equilíbrio. Elasticidade e Sua Aplicação. Teoria do Consumidor. Equilíbrio do 
consumidor. 

Bibliografia: Capítulos 4, 5 e 21 do livro do Mankiw (MANKIW, N.G. Introdução à 
Economia) 

1. Nos últimos anos, observou-se o crescimento substancial do mercado de 
produtos agrícolas orgânicos, impulsionado pela disseminação de hábitos de vida 
mais saudáveis. Quanto ao funcionamento desse mercado, assinale a opção correta.  
A. Uma redução no preço dos fertilizantes orgânicos conduz a um deslocamento ao longo da 
curva de oferta desses produtos, expandindo a quantidade ofertada. 
A redução do preço dos fertilizantes causa um deslocamento da curva de oferta de 
produtos orgânicos e não ao longo da curva. 
B. A ocorrência de grandes inundações nas áreas de plantio desses produtos 
desloca a curva de oferta desses produtos para cima e para a esquerda. 
Correto. Trata-se de um choque de oferta negativo que desloca a curva de oferta para cima 
e para a esquerda. 
C. Estudos científicos que mostram que os benefícios de exercícios físicos são potencializados 
pelo consumo de produtos orgânicos aumentam a quantidade demandada, porém, não 
alteram a posição da curva de demanda de mercado para esses bens. 
Deslocam a curva de demanda para direita e para cima. 
D. Supondo-se que esses produtos sejam bens normais, o aumento na renda dos 
consumidores reduzirá o consumo, para qualquer nível de preço desses alimentos.  
No caso de bens normais, o aumento da renda aumenta o consumo desses bens. 
E. Os preços mais elevados cobrados por esses produtos reduzem tanto a elasticidade preço 
como a elasticidade renda da demanda por esses produtos. 
Preços mais elevados tendem a aumentar e não diminuir a elasticidade preço e renda da 
demanda. 

Resposta: item B 

2.  A análise da oferta e da demanda, que estuda as interações entre vendedores e 
compradores em uma economia de mercado, constitui o cerne do estudo dos 
fenômenos econômicos. A esse respeito, assinale a opção correta. 
i. O uso de técnicas de produção em massa, ao reduzir a quantidade de trabalho necessária à 
produção de jogos de computador, provoca aumento da quantidade produzida, que se reflete 
em deslocamento ao longo da curva de oferta desse tipo de software.  
ERRADO. Deslocamento da curva. 
ii. Estudos e pesquisas que sugerem que o consumo de nozes reduz as taxas de colesterol 
contribuem para aumentar a demanda e reduzir o preço desse produto.  
ERRADO. O aumento da demanda, tudo o mais constante e considerando a oferta 
positivamente inclinada, aumenta o preço desse produto.  
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iii. Supondo que biodísel e gasolina sejam bens substitutos, então, em resposta a uma queda 
no preço do biodísel, tanto o efeito renda como o efeito substituição contribuirão para 
aumentar a demanda de biodísel, sem alterar a procura de gasolina.  
ERRADO. Se os bens são substitutos a procura de gasolina deve se alterar. 
iv. Considerando que as pessoas consomem cerveja com petiscos, um aumento no 
preço da cerveja reduzirá o preço dos petiscos, se, nesses mercados, tanto as 
curvas de oferta como as curvas de demanda apresentarem elasticidades finitas e 
não nulas.  
CERTO. O aumento do preço da cerveja reduz a demanda de petiscos, reduzindo os 
preços desses produtos. São bens complementares.  
v. A crise no Oriente Médio, ao provocar aumentos significativos no preço do petróleo, 
elevará a receita total da indústria petrolífera se a demanda por esse bem for altamente 
elástica.  
ERRADO. O aumento de preço aumenta a receita se a demanda for inelástica. 
vi. Avanços tecnológicos que reduzam os custos dos componentes utilizados na indústria de 
produtos informáticos expandem a quantidade transacionada e aumentam os preços dessa 
indústria. ERRADO. Deslocam a curva de oferta para a direita e para baixo, expandindo a 
quantidade e reduzindo os preços.  
vii. Considerando-se que as elasticidades preços da oferta e da procura são finitas, 
é correto afirmar que a exploração dos poços de petróleo descobertos na camada do 
pré-sal, para determinada demanda desse produto, acarreta redução do preço do 
petróleo. CERTO. Choque de oferta positivo que tem o efeito de aumentar a 
produção e reduzir o preço. 
viii. Considerando-se que pneus usados são bens inferiores, a recente proibição pelo Supremo 
Tribunal Federal de importar esses bens causará aumentos substanciais do preço desse 
produto, visto que, nesse caso, o efeito renda reforça o efeito substituição.  
ERRADO. O aumento do preço diminui a demanda pelo efeito substituição mas aumenta a 
demanda pelo efeito renda. 
Está correto o que se afirma APENAS em 
(F) i e iii 
(G) ii, e iv 
(H) iv e vii 
(I) iv, vii e viii 
(J) i, iv, v, vi 

Resposta: item C 

3. Em relação a elasticidade da procura, julgue o seguintes itens. 
1. Se, em razão de aumento da renda dos consumidores, a demanda pelos produtos da 

cesta básica for reduzida, então a elasticidade-renda desses produtos é negativa, 
caracterizando- os como bens inferiores.  

CERTO. No caso dos bens inferiores o aumento da renda reduz a demanda desses bens. 
2. Quando a demanda for inelástica, a receita do produtor aumentará quando o preço do 

bem comercializado aumentar, mantidas as demais variáveis constantes.  
CERTO. 
3. Um bem inferior é um bem cuja elasticidade renda da demanda é menor que 1.  
ERRADO. Um bem inferior tem elasticidade renda da demanda negativa, portanto, menor do 
que zero. 
4. Na indústria tabagista, o aumento do preço dos cigarros concomitantemente à expansão 

da receita total dos fabricantes desse produto é consistente com a existência de uma curva 
de demanda de cigarros inelástica em relação ao preço.  

CERTO. Uma elevação do preço aumenta a receita total quando a demanda é inelástica. 

4. A respeito do estudo do comportamento do consumidor, que constitui 
fundamentação teórica para a análise da demanda de mercado, julgue os seguintes itens. 
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i. Se, para determinado consumidor, passagens aéreas e diárias de hotel são bens 
complementares, então, para esse consumidor, as curvas de indiferença são linhas retas.  
ERRADO. As curvas de indiferença de bens complementares têm o formato de L. 
ii. Para determinada restrição orçamentária, quando a utilidade marginal por real gasto, no 
consumo de dois bens quaisquer, difere, o consumidor poderia aumentar sua satisfação, 
expandindo o consumo do bem que apresentasse maior utilidade por real gasto e reduzindo o 
consumo daquele que tivesse menor utilidade marginal por real despendido.   
CERTO. No ponto ótimo do consumidor a utilidade marginal por real gasto com cada um dos 
bens se iguala. 
iii. A inclinação da reta orçamentária é expressa por uma relação negativa entre os preços.  
CERTO. Dada uma reta orçamentária descrita por p1x1 + p2x2 = m, em que P1 e P2 são os 
respectivos preços, a inclinação da reta é dada por p1/p2. 
iv. O custo de oportunidade de consumo de determinado bem é medido pela inclinação da 
reta orçamentária.  
CERTO.  
v. Se um consumidor gosta de refrigerante, mas não faz nenhuma distinção entre as 
diferentes marcas disponíveis no mercado, então, para esse consumidor, o mapa de 
indiferença entre duas marcas quaisquer é formado por linhas retas paralelas.  
CERTO. As curvas de indiferença de bens substitutos perfeitos são linhas retas paralelas. A 
taxa marginal de substituição é constante. 
vi. A maximização da utilidade do consumidor requer que o benefício marginal decorrente do 
consumo de um determinado bem seja igual ao seu preço.  
ERRADO. A maximização da utilidade do consumidor requer que a utilidade marginal de um 
bem relativa à utilidade marginal de outros bens seja igual ao preço do bem relativo aos 
preços de outros bens. 
vii. As Curvas de indiferença convexas implicam que se prefere sempre os consumos 
extremos de um dos bens ao consumo médio de todos eles.   
ERRADO. Curvas de indiferença convexas implicam que os consumidores preferem cestas 
balanceadas de bens, portanto, o consumo médio dos bens. 
viii. As curvas de indiferença entre dois bens substitutos têm o formato da letra L.  
ERRADO. As curvas de indiferença entre dois bens substitutos têm o formato de linhas retas 
paralelas. 

Está correto o que se afirma APENAS em 
A I, II, V, VII 
B II, III, IV, V  
C I, III, IV, V, VII 
D II, III, IV, V, VI 
E I, IV, V, VI, VII, VIII 

Resposta: item B 

5. Assinale a opção correta a respeito dos efeitos preço, renda e substituição. 
A. Efeito renda refere-se à mudança na restrição orçamentária decorrente da mudança da 
renda e dos preços relativos.  
ERRADO. O efeito renda refere-se à mudança no consumo que resulta de uma mudança da 
renda (poder de compra), mantido o mesmo preço relativo. É representado por um 
deslocamento paralelo da restrição orçamentária. 
B. Efeito substituição é a mudança que ocorreria se mudassem os preços relativos 
conjuntamente com a mudança do nível de utilidade.  
ERRADO. O efeito substituição ocorre com a mudança dos preços relativos, mantido o mesmo 
nível de utilidade. 
C. Aumento no preço de um bem normal implica que os efeitos renda e substituição têm 
sinais opostos.  
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ERRADO. Quando aumenta o preço de um bem normal, os efeitos renda e substituição têm a 
mesma direção. O aumento de preço diminui a demanda pelo efeito substituição e a redução 
de renda real, que resulta do aumento de preços, também diminui a demanda, reforçando o 
efeito substituição. 
D. Para os bens inferiores, cujo consumo se reduz à medida que a renda dos consumidores 
aumenta, os efeitos renda e substituição decorrente de uma queda do preço desses bens têm 
o mesmo sinal e, portanto, reforçam-se mutuamente para elevar a quantidade demandada 
desses produtos.  
ERRADO. No caso de uma queda de preço, o consumo aumenta pelo efeito substituição e o 
aumento de renda, que resulta da queda de preço, contribui para diminuir a demanda, 
quando se trata de um bem inferior. Portanto os efeitos renda e substituição têm sinais 
opostos. 
E. O efeito substituição negativo é dominado pelo efeito renda positivo caso haja aumento de 
preço de um bem de Giffen.  
CERTO. Caso haja um aumento de preço, o efeito substituição é negativo, a demanda 
diminui. Considerando um bem de Giffen, o efeito renda tem sinal oposto e maior que o efeito 
substituição, contribuindo para aumentar a demanda como resultado final. Assim, um 
aumento de preço aumenta a demanda no caso de um bem de Giffen. 
Resposta: item E 

6. Com relação à classificação dos bens (em normal, inferior, comum e de Giffen) e 
às demandas por esses bens, julgue os itens seguintes: 
(.....) Se um bem é normal, então ele não pode ser um bem de Giffen.  
CORRETO. Todo bem de Giffen é um bem inferior em que o efeito substituição é negativo, o 
efeito renda tem direção oposta e domina sobre o efeito substituição. Por exemplo: se o 
preço de um bem cai, a quantidade demandada aumenta pelo efeito substituição; se é um 
bem inferior, o aumento da renda real (poder de compra) diminui a quantidade demandada; 
se esse efeito renda é menor do que o efeito substituição, a quantidade demandada aumenta 
e o bem é inferior, mas não é Giffen. Se o efeito renda domina, a quantidade demandada 
diminui quando o preço cai, o que caracteriza um bem de Giffen. Por isso, podemos concluir 
que todo bem de Giffen é um bem inferior, mas nem todo bem inferior é um bem de Giffen.      
(.....) Se um bem é de Giffen, então ele deve ser um bem inferior.  
CORRETO. Todo bem de Giffen é um bem inferior, como explicado acima. 
(.....) Quando o preço de um bem varia, se os efeitos substituição e renda resultam em 
variações na quantidade do bem em sentidos opostos, tal bem será normal.  
ERRADO. No caso do bem normal, os efeitos substituição e renda têm a mesma direção. O 
efeito renda reforça o efeito substituição. Por exemplo: se o preço de um bem cai, pelo efeito 
substituição a quantidade demandada aumenta. Se o bem é normal, o efeito renda vai na 
mesma direção. A redução do preço aumenta o poder de compra e, como o bem é normal, a 
quantidade demandada aumenta pelo efeito renda.   
(.....) Nos bens de Giffen, o valor absoluto do efeito-renda domina o valor absoluto do efeito-
substituição.  
CORRETO. 

7. A microeconomia estuda o comportamento individual dos agentes econômicos e, 
por isso, constitui um sólido fundamento à análise dos agregados econômicos. A 
esse respeito, julgue os itens a seguir. 
(.....) O comportamento de um consumidor que escolhe um produto e, ao ser informado 
sobre o preço, desiste de comprá-lo indica que a taxa marginal de substituição entre as 
demais mercadorias e esse produto é inferior ao preço relativo entre esses bens.  
CERTO. 
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Quando os consumidores maximizam 
sua satisfação:

VA/P PTMS 

VAV A /P P /UMUM

Utilidade Marginal e Escolha do 
Consumidor

Sendo a TMS também igual à razão 
das utilidades marginais do consumo de 
A e V, temos:

 

O que nos dá a equação para a 
maximização da utilidade:

VVAA PUMPUM //

Utilidade Marginal e Escolha do 
Consumidor

 
(.....) A preocupação crescente com o meio ambiente tem conduzido ao uso de energias cada 
vez mais limpas e à redução da demanda de petróleo, o que provoca um deslocamento ao 
longo da curva de demanda por esse combustível.  
ERRADO. Deslocamento da curva e não deslocamento ao longo da curva. 
(.....) O paradoxo de Giffen, que constitui uma exceção à regra geral da demanda, é 
consistente com a existência de uma curva de demanda positivamente inclinada para 
determinados bens.  
CERTO. 

Efeito Renda e Efeito Substituição

Um Caso Especial Bens de Giffen

Teoricamente, o efeito renda pode ser 
suficientemente grande para fazer com 
que a curva de demanda de um bem 
passe a ter inclinação ascendente.

Esse caso raramente ocorre e é de 
pouco interesse prático.

 
(.....) A essencialidade do produto é um fator determinante de sua elasticidade preço-
demanda, ou seja, quanto menos essencial é um bem, maior será sua elasticidade preço-
demanda.  
CERTO. 

8. Com relação à aplicação dos conceitos básicos de microeconomia, julgue os itens 
subsequentes. 
(.....) Encontrada a elasticidade-preço da demanda de um produto em determinado nível de 
preço, é possível afirmar que a elasticidade aplica-se para todos os níveis de preço desse 
produto, uma vez que esse parâmetro é uma constante. 
ERRADO. 
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Elasticidade em uma curva de demanda linear

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0 5 10 15

Elasticidade 
maior que 1

Elasticidade 
menor que 1

Elasticidade 
unitária

 

(.....) O gráfico que relaciona a demanda de bem com o preço de outro bem, que seja 
substituto ou concorrente do primeiro, apresenta uma inclinação crescente.  
CERTO. 
(.....) Curva de demanda linear possui elasticidade zero, no intercepto vertical da curva, e 
elasticidade infinita, no intercepto horizontal.  
ERRADO. 

Elasticidades-preço da Demanda

Q

Preço

Q = 8 - 2P

Ep = -1

Ep = 0

-  EP O segmento inferior de uma 
curva de demanda negativamente 
inclinada é menos elástico que o

segmento superior.

4

8

2

4

Curva de Demanda Linear
Q = a - bP
Q = 8 - 2P

 

(.....) Curvas de procura verticais indicam que há inelasticidade da procura. Já curvas de 
procura horizontais indicam que há elasticidade infinita da procura.  
CERTO. 

Elasticidades-preço da Demanda

DP*

-  EP

Quantidade

Preço Demanda Infinitamente Elástica

 



Economia para o CACD 2017                                                                                           Prof. Eliezer Lopes 

Prof. Eliezer Lopes                                                lopes.eliezer@ig.com.br                                                   Página 11 de 58 

Elasticidades-preço da Demanda

Q*

0  EP

Quantidade

Preço
Demanda Completamente Inelástica

 
9. Acerca das curvas de indiferença, julgue os itens subseqüentes. 
(.....) As curvas de indiferença associadas a um consumidor que gosta de um bem mas é 
neutro em relação a outro apresentam linhas perpendiculares ao bem que ele é neutro.  
ERRADO. 

Preferências do Consumidor

Estes consumidores
estão dispostos a abrir 

mão de boa dose de estilo
para obter desempenho

adicional

Estilo

Desempenho

Preferência do
consumidor (A):

Alta TMS

 

(.....) As curvas de indiferença associadas a um consumidor que gosta de um bem mas não 
gosta de outro são negativamente inclinadas.  
ERRADO 
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(.....) A inclinação para baixo (negativa) das curvas de indiferença deriva do princípio de que 
as preferências do consumidor são transitivas.  
ERRADO 
(.....) As curvas de indiferença nunca se cruzam em decorrência de as preferências do 
consumidor serem transitivas.  
CERTO 

U1
U2

Preferências do Consumidor

Alimento
(unidades
por semana)

Vestuário
(unidades por

semana)

A

D

B

O consumidor deveria
ser indiferente a
A, B e D.  Entretanto,
B contém mais de
ambas as mercadorias
do que  D.

Curvas de indiferença
não podem se

interceptar

 


