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FEAUSP. FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA.   PRIMEIRA  PROVA.  ABRIL 2015 

PROF. DR. DARCY CARVALHO 

QUESTÃO 1: SINGAPORE’S EXPORT-LED  ECONOMIC  MODEL. GLOSAR EM NO MÁXIMO UMA PÁGINA 

   
 LEE KUAN YEW( 1923-2015)         SINGAPORE CITY STATE                        MALAYSIA 

 SINGAPORE, despite its small size, is now the fifteenth largest trading partner of the United 

States. The country has established strong trade agreements with several countries in South 

America, Europe, and Asia, as well. There are currently over 3,000 multinational corporations 

operating in the country, accounting for more than two-thirds of its manufacturing output and 

direct export sales. With a total land area of just 433 square miles and a small labor force of 

3.428 million people, Singapore is able to produce annually a GDP of $339 billion, in purchasing 

power parity (2013 est.), higher than three-quarters of the world [ GDP - composition, by sector 

of origin: agriculture: 0%,  industry: 27.3%; services: 72.7% (2013 estimate) ; urbanization rate 

100%. Life expectancy is at an average of 83.75 years, making it the third highest globally. The 

corruption minimal and so is the crime. It is considered to be one of the best places to live on 

earth, if you don't mind the strict rules. Singapore's economic model of sacrificing freedom for 

business is highly controversial and heavily debated. But regardless of philosophy, its 

effectiveness is certainly undeniable “ Economy - overview: Singapore has a highly developed 

and successful free-market economy. It enjoys a remarkably open and corruption-free 

environment, stable prices, and a per capita GDP higher than that of most developed countries. 

The economy depends heavily on exports, particularly in consumer electronics, information 

technology products, pharmaceuticals, and on a growing financial services sector. The 

economy contracted 0.6% in 2009 as a result of the global financial crisis, but rebounded 15.1% 

in 2010, on the strength of renewed exports, before slowing to in 2011-13, largely a result of 

soft demand for exports during the second European recession. Over the longer term, the 

government hopes to establish a new growth path that focuses on raising productivity. 

Singapore has attracted major investments in pharmaceuticals and medical technology 

production and will continue efforts to establish Singapore as Southeast Asia's financial and 

high-tech pole”.        https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html 

QUESTÃO  2. CARACTERIZE DO PONTO DE VISTA HISTÓRICO E MICROECONÔMICO  O SEGUINTE 

PROBLEMA,  CONCERNENTE À CHINA, A SEGUNDA MAIOR  ECONOMIA DO MUNDO, REGISTRADO 

PELO JORNAL THE GUARDIAN:  

 

Beijing's mayor announces 'all-out effort' to tackle air pollution .  The Guardian.    A 
number of Chinese cities again hit by record high levels of air pollution as residents are 
advised to stay indoors.  
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QUESTÃO 3. EXPLIQUE COMO SE CONSTRÓI E PARA QUE SERVE UM ÍNDICE DE PREÇOS. 

ILUSTRAÇÃO DO CÁLCULO DA INFLAÇÃO*  

Quantidades adquiridas no ano base Preço 
(ano base) 

Preço  
(1 ano depois) 

Preço  
(2 anos depois) 

por unidade total por unidade total por unidade total 

150 pães $1,50 $225 $1,30 $195 $1,60 $240 

100 cafés $2,40 $240 $2,40 $240 $2,15 $215 

12 cortes de cabelo $20,00 $240 $22,00 $264 $23,00 $276 

1 casaco de inverno $145,00 $145 $176,00 $176 $160,00 $160 

Custo total do cabaz   $850   $875   $891 

Índice de preços   100,0   102,9   104,8 

Taxa de inflação       2,9%   1,8% 

 

QUESTÃO 5. EXPLIQUE A FIGURA ABAIXO E OBTENHA UMA TABELA DE DEMANDA A PARTIR 

DELA. QUAIS AS HIPÓTESES SIMPLIFICADORAS IMPLÍCITAS NA QUESTÃO. 
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QUESTÃO 4. DÊ NOMES ÀS CURVAS E COMENTE OS PONTOS DE INFLEXÃO, OS MÁXIMOS  E 

AS INTERSECÇÕES DAS CURVAS, ENTRE SI E NOS EIXOS.  ENUNCIE A LEI ECONÔMICA 

RESPONSÁVEL PELO FORMATO DA CURVA DE PRODUTO, QUE, COMO SE OBSERVA, CRESCE, 

ATINGE UM MÁXIMO E DECRESCE À MEDIDA QUE AUMENTAMOS  A QUANTIDADE DE 

TRABALHO. 

 
 

QUESTÃO 6.  EXPLIQUE A TABELA  ABAIXO , QUE RELACIONA O EMPREGO DE MÃO DE OBRA, 

OS NÍVEIS DO PRODUTO, SEU CUSTO E RECEITA,  TOTAIS, MÉDIOS  E MARGINAIS.  
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Source: http://economics.fundamentalfinance.com/micro_atc_mc.php 

 

QUESTÃO 7. QUE É ISTO? 

 

 

 
 
Source: http://www.investopedia.com/terms/p/productionpossibilityfrontier.asp 

 

 

 

QUESTÃO 8. DETERMINE GRÁFICA E ALGEBRICAMENTE O PONTO DE EQUILÍBRIO NO 

SEGUINTE MERCADO:  

OFERTA         P = 1 + 1/2 Q        DEMANDA          P = 10 - 5/8 Q 
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EAE 110 FUNDAMENTOS DE ECONOMIA. SECUNDA PROVA. MAIO DE 2015 

FEAUSP. PROF. DR. DARCY CARVALHO. 

1ª. QUESTÃO 

a) Que é o PIB potencial de uma economia nacional ? B)  Num determinado país,  cuja  força de 

trabalho total é de 73,7 milhões de trabalhadores, a jornada semanal de trabalho é de 40,4 horas 

semanais por trabalhador:  Calcule com estes dados  o PIB potencial,   e o  produto anual por 

trabalhador,  sabendo que a produtividade é de $3, 66 dólares por hora trabalhada. 

2ª. QUESTÃO 

a) Que é uma curva de Lorenz?  b) Exemplifique  com um exemplo númerico  e um gráfico a 

construção de uma curva de concentração de Lorenz. Entre que limites se situa o Indice de Gini? 

   

 

3ª. a) Que é uma função de custo total e como se repartem os custos? Sabendo que  uma função 

cúbica de custo total tem a seguinte forma algébrica  TC(Q) = a + bQ + cQ2 + dQ3, onde a, c,q >o, 

números positivos,  e b<0, um númeto negativo, represente num  mesmo gráfico o custo fixo e o 

custo variável. 

4ª. QUESTÃO.  

a) Que é uma budget line ou reta orçamentária do consumidor? b) Represente graficamente 

uma budget line e indique de que modo se desloca por variáções na renda ou nos preços dos 

bens. 

5ª. QUESTÃO 

Enuncie as leis e fatos econômicos associados aos seguintes conceitos: a) demanda, b) oferta 

c) produtividade marginal de um fator, d) utilidade marginal de um produto, e) equilíbrio do 

mercado. 

6ª. a) Supondo que no mundo só existam dois países, Brasil e USA,  com suas respectivas 

moedas à taxa cambial  1 dolar = 1 real,   e   produtos  importados por um e exportados pelo 

outro,  represente gráficamente, o equilíbrio do mercado internacional no caso do café, 

utilizando curvas de oferta e demanda internas e externas. b) explique por que é possível um  

comércio reciprocamente benéfico e qual sua influência sobre cada país. 

7ª. a) Defina o conceito de elasticidade na teoria do consumidor. b) Que medem as 

elasticidades no caso da oferta e  no caso da demanda?  

8ª. a) Explique a tabela de produção e custos abaixo.  b) Pedem-se os custos da produção não 

indicados 

http://www.bing.com/images/search?q=budget+line+of+the+consumer+images&view=detailv2&&&id=F5A0300239C358A5E52548666ACE968D26C7ED84&selectedIndex=3&ccid=yLW4EQMN&simid=608027920688154586&thid=JN.yWJi/3MuywH1kfFPyhhAiA
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http://econweb.tamu.edu/ccancho/Files/Chapter%2010.pdf 

FUNÇÃO DE PRODUÇÃO E  CUSTOS DA PRODUÇÃO DE UMA PIZZARIA 

Quantidade 
de 

trabalhadores 
 

Total do 
emprego de 

trabalhadores 

Quantidade 
de fogões 

 
 
 

Estoque de 
capital 

Total de 
pizzas 

produzidas 
por 

semana 
Volume da 
produção 

Custo 
do 

aluguel 
dos 

fogões 
Custo 
Fixo 

Custo  dos 
trabalhadores 

Salário: 
$650 por 

trabalhador 
Custo variável 

Custo 
total das 

pizzas 
 

Custo 
total da 

produção 

Custo 
por 

pizza 
Custo 
medio 

do 
produto 

0 2 0 $800    

1 2 200 $800    

2 2 450 $800    

3 2 550 $800    

4 2 600 $800    

5 2 625 $800    

6 2 640 $800    

 

Pedem-se os custos da produção não indicados 

http://econweb.tamu.edu/ccancho/Files/Chapter%2010.pdf
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 EAE 110. INTRODUÇÃO À ECONOMIA. FEAUSP. JUNHO DE 2015. TERCEIRA PROVA 

QUESTÃO 1. ESTUDE OS EFEITOS DE UMA DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL SOBRE AS  EXPORTAÇÕES DE 

CAFÉ DO BRASIL, SABENDO QUE UMA SACA DESSA COMMODITY  É VENDIDA INTERNAMENTE POR  

$210 REAIS, E QUE A TAXA DE CAMBIO PASSARÁ  DE $3 A $7 REAIS POR DOLAR. EXPLICITE OS 

ELEMENTOS TEÓRICOS DO SEU RACIOCÍNIO. 

QUESTÃO 2. SABENDO-SE QUE NUMA EMPRESA O CUSTO TOTAL É DADO PELA EQUAÇÃO CT=X3-

4X2+8X+4,  CALCULE TODOS OS CUSTOS PARA O NÍVEL DE PRODUÇÃO VARIANDO DE 0 A 5.  

PRODUÇÃO CFIXO CVARIAVEL CTOTAL CMARGINAL CFMEDIO CVMEDIO CTMEDIO 

0        

1        

2        

3        

4        

5        

 

QUESTÃO 3. DADA UMA EQUAÇÃO DE DEMANDA QUE PASSA PELO PREÇO PROIBITIVO $20 E PELA  

QUANTIDADE DE SATURAÇÃO 20 TON. PEDE-SE: O GRÁFICO DA CURVA, A RECEITA TOTAL E A 

RECEITA MARGINAL . QUE OCORRE COM A RECEITA TOTAL NAS ZONAS ELÁSTICAS E INELÁSTICAS 

DA DEMANDA.  CALCULE A ELASTICIDADE DA DEMANDA NO PREÇO P=$10. 

QUESTÃO 4. TRACE O GRÁFICO DA FRONTEIRA DE PRODUÇÃO DE UMA ECONOMIA E INDIQUE OS 

EFEITOS 1) DE UM AUMENTO DO ESTOQUE DE CAPITAL , CETERIS PARIBUS, E 2) DE UMA REDUÇÃO 

NA DISPONIBILIDADE DE MAÕ DE OBRA. qUAL DAS DUAS SITUAÇÕES CARACTERIZA CRESCIMENTO 

ECONÔMICO. 

QUESTÃO 5. DESCREVA SUCINTAMENTE O CONTEUDO E O ALCANCE DA TEORIA KEYNESIANA. 

QUESTÃO 6. OS GRÁFICOS ABAIXO DESCREVEM O EQUILIBRIO DE UMA FIRMA MONOPOLISTA. 

EXPLICITE OS ELEMENTOS TEORICOS QUE FUNDAMENTAM ESSA SITUAÇÃO 

 
 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/MonopolyPower3-Wiki.JPG&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly_profit&h=554&w=650&tbnid=Ooh5b4nQ7X0mSM:&zoom=1&docid=z3jY9QLkpPqwkM&ei=z3GAVY2zFoq9ggTo6IHgAQ&tbm=isch&ved=0CHIQMyhMMExqFQoTCM3W6cTylMYCFYqegAodaHQAHA


 2 

AS CURVAS DE CUSTO DE UMA EMPRESA: 

 
QUESTÃO 7.  DESCREVA AS RELAÇÕES ENTRE OS GENTES MACROECONÔMICOS, FAMÍLIAS, 

EMPRESAS, GOVERNO, SETOR FINANCEIRO E SETOR EXTERNO OU RESTO DO MUNDO POR MEIO DE 

UM GRÁFICO DE FLUXOS. 

QUESTÃO 8. EXPLIQUE O NIVEL  DO PIB EM FUNÇÃO DA DESPESA AGREGADA E DO USO DA RENDA:   

Y= C+I+G+X-M     e    Y=C+S+T 

QUESTÃO 9 .EXPLIQUE A LÓGICA DO ENDIVIDAMENTO EXTERNO UTILIZANDO A FIGURA ABAIXO. 

 
A figura registra a poupança, o investimento, o produto interno bruto, a dívida líquida, os empréstimos e a entrada de recursos. 
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 FISIOCRACIA OU A PRIMASIA DA AGRICULTURA. FRANÇOIS QUESNAIS: LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ PASSER. LIBERALISMO 

Questão 1. A autosuficiência econômica de um país pode ser obtida pela adoção de nove 

regras muito simples e óbvias de política econômica. Quais ? A que Escola Econômica se 

associam? E em que medida os países de hoje se distanciam  dessas políticas? 

  
Questão 2. Que é dinheiro ou moeda ? Qual é  a sua principal função no sistema econômico? 

Questão 3. O objetivo da Ciência Econômia é o estudo da natureza e do funcionamento dos 

sistemas econômicos. Com base nos dois gráficos abaixo  explique o que é um sistema 

econômico e explicite os problemas  que podem ser  resolvidos através dos mecanismos de 

mercado. 
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Questão 4. 

Por medio del analisis de input-output podemos obtener una vision mas clara de la naturaleza 

interna y tecnológica  de un sistema economico. En el analisis de insumo-producto consideramos 

cualquier sistema economico como un complejo de industrias mutuamente interrelacionadas. 

Se considera que toda industria recibe materias primas (insumos) de las demas industrias del 

sistema y que, a su vez, proporciona su produccion a las demás industrias en calidad de materia 

prima. Se trata de un analisis general del equilibrio estatico de las condiciones tecnologicas de 

la produccíon total de una economıa, durante el periodo de tiempo en cuestion. El instrumento 

basico de esta analisis es una tabla de insumo -producto como la que sigue. Haga um comentario 

global sobre las diferentes relaciones intersectoriales de la tabla : 
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Questão 5. “Na França as autoridades militares, diante da má qualidade do material humano 

que as fileiras do Exército recebiam, organizaram um sistema de exercícios físicos que 

melhorasse a capacidade física do conscrito, o que, hoje, introduzidas as sucessivas 

modificações julgadas necessárias, é aplicado tanto na escola quanto na caserna. Ante a 

indiferença dos educadores e levado por uma injunção da defesa nacional, o militar invadiu a 

escola e avocou a si a orientação da educação física infantil. E esse fato é, assim, o objetivo 

principal do método francês de educação física, que, como não poderia deixar de ser, é o de 

preparar a criança, o adolescente, o adulto, para as exigências do estado de guerra permanente 

em que se tem encontrado aquela nação” (cf. Marinho, 1958:165)’’. Considerando que o PIB 

potencial de um país, medida aproximada do bem estar nacional, depende do emprego da mão-

de-obra, do número de horas trabalhadas por semana e da produtividade do trabalhador, de 

que maneira a educação física poderia ser empregada para elevar o potencial do país? 

 

Questão 6. Construa uma única tabela para a demanda,  receita total e  receita marginal de um 

bem. Mostre graficamente as tres curvas e relacione a receita total com a receita marginal e 

com as variações da elasticidade-preço da demanda, ao longo da curva.  

Questão 7. PENSAMENTO ECONÔMICO. Comente sumariamente a mudança de posição dos 

economistas ao longo do tempo. 

INTRODUCTION TO ENGLAND'S TREASURE BY FORRAIGN TRADE, OR THE BALLANCE OF OUR 

FORRAIGN TRADE IS THE RULE OF OUR TREASURE BY THOMAS MUN 

Thomas Mun (born in 1571 and died in 1641). Thomas Mun's Discourse of Trade , published in 

1621 as a defense of the East India Company of which he was a director, is a minor classic in 

political economy of the mercantilist period. Mun's second book, England's Treasure by 

Forraign Trade, or The Ballance of our Forraign Trade is the Rule of our Treasure , has a wider 

purpose than the defense of the Company and is a major classic. The latter is economic science, 

applied to the controversies of the day over international trade and payments. Also written in 

the economically turbulent 1620s, it was not published until 1664 when it was put forth "for the 

Common Good" by his son, John Mun, as the second Anglo-Dutch war approached. This 

introduction to England's Treaure , also covering Mun's thought in A Discourse of Trade , is 

divided into four sections dealing with the man, the times, his defense of the East India Company, 

and his wider thought on mercantilism and bullionism. 
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ADAM SMITH. INQUIRY INTO THE CAUSES OF THE WEALTH OF NATIONS. INQUERITO SOBRE 

AS CAUSAS DA RIQUEZA DAS NAÇÕES 

http://www.adamsmith.org/sites/default/files/resources/condensed-WoN.pdf 

A nation’s wealth is its per capita national product – the amount that the average person actually 

produces. For any given mix of natural resources that a country might possess, the size of this 

per capita product will depend on the proportion of the population who are in productive work. 

But it also depends, much more importantly, on the skill and efficiency with which this 

productive labour is employed. The Wealth of Nations is one of the world’s most important 

books. It did for economics what Newton did for physics and Darwin did for biology. It took the 

outdated, received wisdom about trade, commerce, and public policy, and re-stated them 

according to completely new principles that we still use fruitfully today. Smith outlined the 

concept of gross domestic product as the measurement of national wealth; he identified the 

huge productivity gains made possible by specialisation; he recognised that both sides benefited 

from trade, not just the seller; he realised that the market was an automatic mechanism that 

allocated resources with great efficiency; he understood the wide and fertile collaboration 

between different producers that this mechanism made possible. All these ideas remain part of 

the basic fabric of economic science, over two centuries later 

  
Adam Smith foi um importante filósofo e economista escocês do século XVIII. Nasceu na cidade 

escocesa de Kirkcaldy, em 5 de junho de 1723, e faleceu em Edimburgo no dia 17 de julho de 

1790. Em plena época do Iluminismo, Adam Smith tornou-se um dos principais teóricos do 

liberalismo econômico. Sua principal teoria baseava-se na ideia de que deveria haver total 

liberdade econômica para que a iniciativa privada pudesse se desenvolver, sem a intervenção 

do Estado. A livre concorrência entre os empresários regularia o mercado, provocando a queda 

de preços e as inovações tecnológicas necessárias para melhorar a qualidade dos produtos e 

aumentar o ritmo de produção. As ideias de Adam Smith tiveram uma grande influência na 

burguesia europeia do século XVIII, pois atacavam a política econômica mercantilista promovida 

pelos reis absolutistas, além de contestar o regime de direitos feudais que ainda persistia em 

muitas regiões rurais da Europa. A teoria de Adam Smith foi de fundamental importância para o 

desenvolvimento do capitalismo nos séculos XIX e XX. Sua principal obra foi A Riqueza das 

Nações escrita em 1776. Nesta obra Adam Smith buscou diferenciar a economia política da 

ciência política, a ética e a jurisprudência. Fez também duras críticas a política mercantilista e 

sua intervenção irrestrita na economia. Porém, a teoria principal defendida por Adam Smith 

nesta obra é a de que o desenvolvimento e o bem estar de uma nação advém do crescimento 

econômico e da divisão do trabalho. Esta última, garante a redução dos custos de produção e 

a queda dos preços das mercadorias. Defende também a livre concorrência econômica e a 

acumulação de capital como fonte para o desenvolvimento econômico. 

http://www.suapesquisa.com/biografias/adam_smith.htm 
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Questão 1. A autosuficiência econômica de um país pode ser obtida pela adoção de nove 

regras muito simples e óbvias de política econômica. Quais ? A que Escola Econômica se 

associam? E em que medida os países de hoje se distanciam  dessas políticas? 

  
Questão 2. Que é dinheiro ou moeda ? Qual é  a sua principal função no sistema econômico? 

Questão 3. O objetivo da Ciência Econômia é o estudo da natureza e do funcionamento dos 

sistemas econômicos. Com base nos dois gráficos abaixo  explique o que é um sistema 

econômico e explicite os problemas  que podem ser  resolvidos através dos mecanismos de 

mercado. 
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Questão 4. 

Por medio del analisis de input-output podemos obtener una vision mas clara de la naturaleza 

interna y tecnológica  de un sistema economico. En el analisis de insumo-producto consideramos 

cualquier sistema economico como un complejo de industrias mutuamente interrelacionadas. 

Se considera que toda industria recibe materias primas (insumos) de las demas industrias del 

sistema y que, a su vez, proporciona su produccion a las demás industrias en calidad de materia 

prima. Se trata de un analisis general del equilibrio estatico de las condiciones tecnologicas de 

la produccíon total de una economıa, durante el periodo de tiempo en cuestion. El instrumento 

basico de esta analisis es una tabla de insumo -producto como la que sigue. Haga um comentario 

global sobre las diferentes relaciones intersectoriales de la tabla : 
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Questão 5. “Na França as autoridades militares, diante da má qualidade do material humano 

que as fileiras do Exército recebiam, organizaram um sistema de exercícios físicos que 

melhorasse a capacidade física do conscrito, o que, hoje, introduzidas as sucessivas 

modificações julgadas necessárias, é aplicado tanto na escola quanto na caserna. Ante a 

indiferença dos educadores e levado por uma injunção da defesa nacional, o militar invadiu a 

escola e avocou a si a orientação da educação física infantil. E esse fato é, assim, o objetivo 

principal do método francês de educação física, que, como não poderia deixar de ser, é o de 

preparar a criança, o adolescente, o adulto, para as exigências do estado de guerra permanente 

em que se tem encontrado aquela nação” (cf. Marinho, 1958:165)’’. Considerando que o PIB 

potencial de um país, medida aproximada do bem estar nacional, depende do emprego da mão-

de-obra, do número de horas trabalhadas por semana e da produtividade do trabalhador, de 

que maneira a educação física poderia ser empregada para elevar o potencial do país? 

 

Questão 6. Construa uma única tabela para a demanda,  receita total e  receita marginal de um 

bem. Mostre graficamente as tres curvas e relacione a receita total com a receita marginal e 

com as variações da elasticidade-preço da demanda, ao longo da curva.  

Questão 7. PENSAMENTO ECONÔMICO. Comente sumariamente a mudança de posição dos 

economistas ao longo do tempo. 

INTRODUCTION TO ENGLAND'S TREASURE BY FORRAIGN TRADE, OR THE BALLANCE OF OUR 

FORRAIGN TRADE IS THE RULE OF OUR TREASURE BY THOMAS MUN 

Thomas Mun (born in 1571 and died in 1641). Thomas Mun's Discourse of Trade , published in 

1621 as a defense of the East India Company of which he was a director, is a minor classic in 

political economy of the mercantilist period. Mun's second book, England's Treasure by 

Forraign Trade, or The Ballance of our Forraign Trade is the Rule of our Treasure , has a wider 

purpose than the defense of the Company and is a major classic. The latter is economic science, 

applied to the controversies of the day over international trade and payments. Also written in 

the economically turbulent 1620s, it was not published until 1664 when it was put forth "for the 

Common Good" by his son, John Mun, as the second Anglo-Dutch war approached. This 

introduction to England's Treaure , also covering Mun's thought in A Discourse of Trade , is 

divided into four sections dealing with the man, the times, his defense of the East India Company, 

and his wider thought on mercantilism and bullionism. 
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ADAM SMITH. INQUIRY INTO THE CAUSES OF THE WEALTH OF NATIONS. INQUERITO SOBRE 

AS CAUSAS DA RIQUEZA DAS NAÇÕES 

http://www.adamsmith.org/sites/default/files/resources/condensed-WoN.pdf 

A nation’s wealth is its per capita national product – the amount that the average person actually 

produces. For any given mix of natural resources that a country might possess, the size of this 

per capita product will depend on the proportion of the population who are in productive work. 

But it also depends, much more importantly, on the skill and efficiency with which this 

productive labour is employed. The Wealth of Nations is one of the world’s most important 

books. It did for economics what Newton did for physics and Darwin did for biology. It took the 

outdated, received wisdom about trade, commerce, and public policy, and re-stated them 

according to completely new principles that we still use fruitfully today. Smith outlined the 

concept of gross domestic product as the measurement of national wealth; he identified the 

huge productivity gains made possible by specialisation; he recognised that both sides benefited 

from trade, not just the seller; he realised that the market was an automatic mechanism that 

allocated resources with great efficiency; he understood the wide and fertile collaboration 

between different producers that this mechanism made possible. All these ideas remain part of 

the basic fabric of economic science, over two centuries later 

  
Adam Smith foi um importante filósofo e economista escocês do século XVIII. Nasceu na cidade 

escocesa de Kirkcaldy, em 5 de junho de 1723, e faleceu em Edimburgo no dia 17 de julho de 

1790. Em plena época do Iluminismo, Adam Smith tornou-se um dos principais teóricos do 

liberalismo econômico. Sua principal teoria baseava-se na ideia de que deveria haver total 
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http://www.suapesquisa.com/biografias/adam_smith.htm 
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TEXTO. Produto Interno Bruto é o valor dos bens e serviços produzidos pelos fatores de 

produção, nacionais e estrangeiros, no território nacional. Os fatores de produção de 

um determinado país são  terra, capital, força de trabalho e tecnologia As empresas 

contratam estes fatores para a produção de bens e serviços capazes de satisfazer as 

necessidades da população, como alimentos, abrigo, transporte, lazer, etc. Os fatores 

de produção empregados auferem renda em dinheiro, na forma de salários, juros, 

lucros e alugueis, segundo  sua participação na produção dos bens e serviços. Com a 

renda a população pode  adquirir nos mercados esses bens  e serviços produzidos pelas 

empresas e destinados a venda nos mercados, internos e externos, ou seja, trocará sua 

renda monetária por bens e serviços necessários para o seu bem-estar. O resto do 

mundo interfere neste processo através das exportações e das importações: parte da 

renda vasa para o exterior na compra de importados, mas a economia pode receber 

uma injeção de renda do exterior, via exportações.  Numa economia em equilíbrio 

todos os custos ( salarios, juros, lucros e alugueis) da produção planejada serão 

recuperados pelas empresas através das vendas ou despesas ou compras dos 

consumidores ( empresas,  familias, governo e resto do mundo). Assim o circuito 

economico pode ser descrito por uma equação fundamental, em que o PIB=Y é medido  

numericamente pelas soma das diversas despesas. O produto potencial de uma 

economia é o PIB do pleno emprego da força de trabalho e podemos representá-lo por 

uma fronteira de produção. 

QUESTÃO 1. Pede-se: Construa uma fronteira de produção. Especifique graficamente 

as situações de depressão,  pleno emprego e  inflação. Utilizando a equação do 

equilibrio da renda, que instrumentos pode a política economica utilizar para controlar  

desvios como inflação e depressão ou manter o PIB de pleno emprego. 

QUESTÃO 2. Que é inflação? Construa um indice de preços para quatro anos, utilizando 

uma cesta básica com apenas dois produtos, arroz e feijão. Comente. 

QUESTÃO 3. a) REPRESENTE GRAFICAMENTE O MERCADO NACIONAL DE UM 

PRODUTO QUE SAI INTERNAMENTE A UM PREÇO MUITO ALTO. A demanda representa 

o consumo e o bem-estar dos consumidores, a oferta representa a produção e o 

emprego interno. Que ocorrerá nesse mercado se for permitido comerciar com o 

exterior, na hipótese de que o concorrente estrangeiro é capaz de oferecer o mesmo 

produto por um preço muito mais baixo. Trace noutro gráfico a demanda de 

importação do produto considerado. b) REPRESENTE GRAFICAMENTE O MERCADO 

NACIONAL DE UM PRODUTO QUE INTERNAMENTE PODEMOS PRODUZIR A UM PREÇO 

MUITO BAIXO. A demanda representa o consumo e o bem-estar dos consumidores, a 

oferta representa a produção e o emprego interno. Que ocorrerá nesse mercado se for 

permitido comerciar com o exterior, na hipótese de que o concorrente estrangeiro não 

é capaz de oferecer o mesmo produto por um preço tão baixo. Trace noutro gráfico a 

oferta de exportação do produto considerado. 



QUESTÃO 4. Consideremos que a demanda por estupefacientes seja bastante 

inelastica e a oferta bastante elastica (cortando o eixo dos preços). Determine 

graficamente  o preço de equilibrio. Quais as consequencias economicas e sociais de 

uma forte repressão apenas sobre os fornecedores. Represente a situação 

graficamente. 

QUESTÃO 5.   Explique completamente o grafico  abaixo 

 

 
Roteiro: 

A) Explique o que é  reta orçamentaria (budget line) do consumidor.   

Suponha que a renda do consumidor é $100, portanto,  no exemplo acima,  px= ?  E 

py= ?) 

B) construa graficamente por pontos curva de indiferença y= 
𝟖

𝑿
+ 𝟐 

C) que significa o ponto Q. 

QUESTÃO 6. DETERMINE O PIB= Y, DE EQUILIBRIO , O CONSUMO C  E A POUPANÇA S NO 

MODELO KEYNESIANO ABAIXO EM BILHÕES DE REAIS 

Y= C+ I   [ EQUILIBRIO DA RENDA, TODA A PRODUÇÃO É VENDIDA] 

 C= 200- 0,5Y    [ FUNÇÃO CONSUMO, O CONSUMO DEPENDE DA RENDA DAS FAMILIAS] 

 I= 100 [ OS INVESTIMENTOS SAO DETERMINADOS PELAS EMPRESAS] 

QUESTÃO 7. QUE SABE SOBRE ALFRED MARSHALL? 
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EAE0110. FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA PARA EDUCAÇÃO FÍSICA 

PRIMEIRA PROVA. ABRIL DE 2017. FEAUSP. PROF. DR. DARCY CARVALHO 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

Os gráficos abaixo serão referidos nas questões desta prova da seguinte maneira: 

 a) segundo suas posições, da esquerda para a direita,  

b) segundo as linhas em que aparecem, de cima para baixo,: linha 1, linha 2 ou linha3  

c) segundo as colunas em que se localizam, da esquerda para a direita: coluna 1, coluna 2 ou 

coluna 3. Assim o Gráfico 32, está na linha 3/coluna2: mostrando um deslocamento da 

demanda, et caetera. 

EXAMINE OS SEGUINTES GRÁFICOS QUE RESUMEM A TEORIA DS PREÇOS DE MERCADO 

 
 

 

 
 

 

 
  

http://www.investopedia.com/university/economics/economics3.asp 

TODAS AS QUESTÕES GRÁFICAS DEVERÃO SER RESPONDIDAS NO PAPEL QUADRICULADO 

1 QUESTÃO. Enuncie as duas leis econômicas representadas nos dois primeiros gráficos da 

primeira linha. Reconstrua os dois gráficos no papel quadriculado, adotando no eixo dos preços, 

a escala: 0,2,4, 6 8, 10, 12  e no eixo das quantidades a escala: 0, 3,  6, 9, 12. 15. Num terceiro 

gráfico determine o equilíbrio do mercado. 
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2 QUESTÃO. Como se representa algebricamente, em microeconomia, o mercado de um bem 

econômico. Responda exemplificando com as equações das curvas construidas na questão 

anterior. Explicite e resolva o sistema. Explique economicamente o resultado. 

3 QUESTÃO. Num mercado fechado em equilíbrio, que ocorrerá quando surgir a oportunidade 

de comerciar com o exterior, a preços acima ou abaixo do preço de equilíbrio interno?( tenha 

como referências os gráficos 13, 21 e 22) 

5. QUESTÃO. Explique os gráficos 32 e 33, que mudanças nas condições iniciais do mercado 

justificariam semelhantes deslocamentos? 

6 Reconstrua e explique o gráfico abaixo de uma economia sem comércio exterior 

 
 

Goods and services = bens e serviços; Expenditures on domestic products= despesas com 
produtos nacionais; government purchases= compras do governo; Government borrowings 
= empréstimos tomados pelo governo; personal income = renda das familias ( salários juros, 
lucros e aluguéis); households= famílias; business= firmas ou empresas; Taxes = impostos, 
(impostos indiretos das empresas, impostos sobre os lucros; imposto de renda das famílias); 
transfer payments= pagamentos de transferência; factor of production= fatores de 
produção- terra, capital e terabalho. Financial markets= mercados financeiros, instituições 
financeiras 
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FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA PARA EDUCAÇÃO FÍSICA. FEA-USP. TERCEIRA PROVA  JUNHO DE2019 

PROF. DR. DARCY CARVALHO. FEA-USP. TERCEIRA PROVA JUNHO DE 2019  

Primeira questão. Conteúdo: Comércio internacional, causas e utilidade;.o preço internacional de equilíbrio. e seus efeitos nas 
economias comerciantes; oferta de exportação e demanda de importação; taxa de câmbio ou preço da moeda internacional em moeda 
nacional; 

Gráfico do equilíbrio do comércio internacional de um produto produzido e vendido internamente em dois 
países com custos de produção e demandas internas diferentes. Considere dois países produzindo e 
consumindo trigo, em situação de autarquia. No país potencialmente exportador de trigo  o preço de 
equilíbrio entre oferta e demanda é relativamente baixo em comparação com o do outro país; no país 
potencialmente importador, o preço interno é relativamente alto. Construa o gráfico que determina o preço 
de equilíbrio internacional se for permitido o comércio entre ambos. Os dois países utilizam a mesma moeda. 

Segunda questão. Conteúdo:  Enunciado da lei da demanda; curva de demanda. Curvas de indiferença e retas orçamentárias do 
consumidor. deslocamentos da reta orçamentária do consumidor  

Seja [$ 150 ] a renda de um consumidor e [ py= $10 e px= $15], os preços dos dois bens. A partir das curvas de 
indiferença [ J0 e J1] do consumidor pelos dois produtos X e Y e sua restrição orçamentária, obter a curva de 
demanda do produto [X] cujo preço cairá de $15 para $10, mantida constante a renda do consumidor e o 
preço de Y. Com estas informações, no grafico superior trace as duas retas orçamentárias e e acrescente as 
curvas de indiferença [ J0 e J1] tangenciando as retas orçamentaria que as alcancem. Construa o gráfico da 
demanda com os dois pontos [ preço-quantidades assim obtidos e enuncie a lei da demanda. 

Terceira questão. Conteúdo. Taxa de crescimento do PIB. determinantes da taxa de crescimento da população. taxa de 

crescimento da renda per capita. regra dos setenta. Razão ou relação capital/ produto. A razão capital/produto (K/Y), ou seja, o inverso da 
produtividade do capital, indica o montante de capital necessário para se gerar uma unidade de produto interno. Assim, quanto maior for esta razão 
mais o país tem que ter em estoque de bens de capital para  obter a mesma quantidade de produto. A taxa de  crescimento de um país, dado o nível de 
investimento, é limitada por uma função inversa da razão capital/produto. O comportamento desta razão e dos fatores que o determinam é, portanto, 
de suma importância para conhecer a capacidade e as limitações do  crescimento de uma economia. Esta importância se acentua, quando se trata de 
economias em desenvolvimento, onde, entre os fatores de produção tradicionais - trabalho, capital e recursos naturais -, o mais escasso é o capital, que 
parece ser também o maior limitante ao crescimento econômico. Portanto, afora os escassos períodos onde o fluxo de capital externo torna-se abundante 
como, por exemplo, na década de 70, o crescimento depende da  poupança interna e esta terá que ser tanto maior quanto maior for a razão 
capital/produto. O primeiro passo para determinar a razão capital/produto é calcular o estoque de capital, e o segundo passo é dividir o estoque pelo 
produto.  http://ecen.com/eee28/ocde.htm 

Seja S o total da poupança da economia [a parte anual do PIB não consumida, reservada para investimentos 
em bens de capital]. No modelo básico de crescimento econômico, a taxa de crescimento g [g= ΔY/Y] do 
produto interno bruto Y, depende da percentagem [ s] que é poupada sobre o produto [ s= S/Y], dividida pela 
relação capital/produto [k= K/Y], que mostra a relação numérica que existe entre o estoque de capital físico 
da economia {K] e o produto de pleno emprego [Y]. ou seja [ g= s/k]. Havendo uma depreciação [d] do capital 
da economia [K}, a fórmula de crescimento fica g= s-d/k, com redução da poupança disponível. Em quanto 
tempo dobraria o PIB brasileiro com um a taxa de poupança líquida de 16% e uma relação capital produto de 
k= 4. 
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Quarta questão. Conteúdo. Cálculo dos Investimentos necessários para a compensação da depreciação do capital físico, criação 
de empregos e aumentos de produtividade pelo aumento do estoque de capital por operário. 

Calcular a poupança exigida para o total de investimentos necessários num certo país para um programa de 
crescimento, sabendo-se que a força de trabalho de 50 mi de trabalhadores cresce 2 % ao ano; o estoque de 
capital de $750 bi sofre uma depreciação de 4% ao ano.; e o estoque de capital por trabalhador deve 
aumentar 1,5%. 

 Quinta questão. Conteúdo. Cálculo do PIB potencial. As limitantes do produto potencial. De que depende o 
PIB? 

Sexta questão. Conteudo  Em economia , o ponto de equilíbrio ou breakeven é o ponto em que as receitas equivalem às despesas, ou seja, 
custo total = receita total. Ao investir , o ponto de equilíbrio é o ponto em que ganhos equivalem a perdas:A ideia básica por trás do ponto de equilíbrio 
é calcular o ponto em que as receitas começam a exceder os custos. O primeiro passo é separar os custos da empresa aqueles que são variáveis daqueles 
que são fixos. 

Um restaurante vende pizzas, cujos custos envolvidos são: 1. Trabalho US $ 1.500; 2 Farinha US $ 0,50; 3 
Aluguel  US $ 3.000; 4  Fermento  US $ 0,05; 5  Seguros $200; 6 Agua  US $ 0,01; 7  Propaganda  US $ 500; 8  
Queijo  US $ 3,00; 9 Instrumentos US $ 450; 10  Calabresa  US $ 2,00;  Totais :US $ 5.650 e US $ 5,560. 
Perguntas: I. Por quanto deve o restaurante vender cada pizza para cobrir apenas os custos variáveis médios 
com matéria prima?; II. Se vender cada pizza a US$10 , quantas pizzas deverá vender para cobrir totalmente 
os custos fixos, ou seja atingir o breakeven, com lucro zero. III. Qual o total de pizzas a vender para gerar um 
lucro de $4,400 ? 

Sétima questão. Conteúdo. Demanda, receita total e receita marginal. Custo total variável, custo fixo, custo  médio e custo  

marginal . Esboçar os gráficosdas curvas indicadas abaixo 

Demanda, receita total e receita 
marginal 

Custo total variável, custo fixo, 
custo total 

Custo médio total, e custo  
marginal, custo fixo médio 

 

Oitava questão.Conteúdo. Esboçar um gráfico do equilíbrio de uma empresa em concorrência perfeita, dados 
o preço do mercado o custo total médio e o custo marginal. Indicar o ponto de equilíbrio e o lucro total. 

Nona questão. Conteúdo. Que são mercados. demandas, ofertas, preços. Classificação dos mercados pelo 
número de produtores e consumidores. 
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1.infinitos compradores e infinitos produtores: 
2 infinitos compradores e um único produtor: 
3 infinitos compradores e dois produtores: 
4 infinitos produtores e um único comprador: 
5. um único comprador e um único produtor: 
6 infinitos compradore e infinitas firmas vendendo o 
mesmo produto com alguma diferenciação 
 
 
Décima questão. Apopulação mundial, que hoje é de 
7,9 bilhões de pessoas, chegará aos  10 bilhões em 
2050, com níveis crescentes de envelhecimento 
populacional, segundo estimativas da Organização 
das Nações Unidas. Que isto significa econômica, 
cultural e geopoliticamente. Resposta objetiva 
sucinta. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

PRIMEIRA PROVA 
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PROF. DR. DARCY CARVALHO FEA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 2019 

Primeira questão 

Que é economia, sistema econômico agentes economicos 

Segunda questão. 

Disserte sobre a teoria do 
consumidor 
 
Em sua dissertação, explique o que é 
reta orçamentaria (budget line) do 
consumidor. 
Suponha que a renda do consumidor 
é $100, portanto,  no exemplo acima,  
px= ?  E py= ?. construa graficamente 
por pontos curva de indiferença 

y= 
8

X
+ 2 

Que significa o ponto Q. 
 

 

Terceira questão 

Sendo P = 100−0.25 Q a função inversa da demanda de certo bem, e  

P = 20 + 0,55 Q a função de oferta inversa, calcule o preço e a quantidade de equilíbrio.  

Construa o gráfico do mercado e calcule os excedentes ou surplus do consumidor e do produtor. 

 

Quarta questão 

Represente por meio dum quadro {dum tableau} um sistema econômico sem comércio exterior, 

mostrando a interação entre os agentes econômicos famílias, empresas e governo, que agem no 

mercado de fatores, no mercado de bens e serviços e no mercado financeiro. Nesse quadro o governo 
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fornece bens e serviços públicos, cobra impostos e faz tranferências. O objetivo do sistema econômico 

é gerar o produto interno bruto, medido como o valor dos bens e serviços finais produzidos no ano.  

 

 

Nota com informações uteis: O PIB ou Produto Interno Bruto é o valor dos bens e serviços finais 

produzidos pelos fatores de produção, nacionais e estrangeiros, no território nacional. Os fatores de 

produção de um determinado país são terra, capital, força de trabalho e tecnologia. As empresas 

contratam estes fatores para a produção de bens e serviços capazes de satisfazer as necessidades da 

população, como alimentos, abrigo, transporte, lazer, etc. Os fatores de produção empregados auferem 

renda em dinheiro, na forma de salários, juros, lucros e alugueis, segundo sua participação na produção 

dos bens e serviços. Com essa renda a população pode adquirir no mercado os bens e serviços produzidos 

pelas empresas e destinados à venda, interna e externamente, ou seja, a população trocará sua renda 

monetária por bens e serviços necessários ao seu bem-estar. O resto do mundo interfere neste processo 

através das exportações e das importações, ou seja, parte da renda gerada no território nacional vasa 

para o exterior na compra de importados, mas a economia pode receber uma injeção de renda do 

exterior, via exportações ou doações recebidas Numa economia em equilíbrio todos os custos ( salarios, 

juros, lucros e alugueis) da produção planejada serão recuperados pelas empresas através das vendas 

ou despesas ou compras dos consumidores ( empresas, familias, governo e resto do mundo). O produto 

potencial de uma economia é o PIB do pleno emprego da força de trabalho e podemos representá-lo por 

uma fronteira de produção. Considerando o PIB do ponto de vista intersetorial, constatamos que é a 

soma dos valores agregados às matérias primas em cada setor produtivo: agricultura, indústria, e 

serviços. 

Quinta questão 

Sendo a elasticidade-preço ε uma medida da sensibilidade das quantidades adquiridas em relação as variações 

do preço, matematicamente dada pela razão variação percentual da quantidade/ variação percentual do preço

 

Mostre que a elasticidade-preço da demanda para uma curva de demanda qualquer, por exemplo,  Q= 20-4p é 

ε= -4P/ 20-4P 

Sexta questão. Use o gráfico abaixo para responder a questão 

1. Use the demand curve diagram below to answer the following questions. 

 

Primeiramente 

6.1 Calcule a equação da reta de 
demanda do gráfico ao lado 

 

6.2 Calcule as elasticidades ao longo da curva de demanda acima para os preços  $8  [preço proibitivo],  $6,    

$4 [preço intermediário entre $0 e $8],   preço  $2  e preço  $0  [ preço de saturação]. 
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1. Dados os custos da produção de uma pizzaria, calcule o custo médio por pizza e o preço 

de venda. 

 
 
Número de 
trabalhadore
s  
a empregar. 
Possibilidade
s de emprego 
Ou Total de 
Trabalhadore
s 

O capital 
físico da 
empresa é 
constituíd
o por 
fogões 
alugados. 
Capacidad
e 2 Fogões. 

 Produção 
em função do 
número de 
trabalhadore
s 
 
 
Quantidades 
de Pizzas 

Alugue
l por 
fogão 
R$ 400  
reais 
Custo 
Fixo 
CF 

Despesas 
com mão 
de obra. 
 Salários de  
R$ 650 por 
trabalhado
r 
Custo 
variável 
CV 

Custo 
total das 
pizzas 
 
 
Custo 
total da 
produçã
o 
CT 

Custo 
por 
pizza 
 
Custo 
médio 
do 
produt
o 

0 2 0     

1 2 200     

2 2 450     

3 2 550     

4 2 600     

5 2 625     

6 2 640     
 

Qual deveria ser o preço do mercado para o empresário decidir produzir 200 ou 600 

unidades, ou seja, Por quanto deverá vender cada pizza se decidir produzir 200 unidades 

ou 640 unidades.?, isto é, ou qual o custo marginal médio das pizzas a esses níveis de 

produção? 

 

2. A oferta e a demanda internas de um produto em um país são dadas pelas equações 

Qs = 1800 + 240 P 

Qd = 3550 - 266 P 

Calcule a oferta de exportações e a demanda de importações desse produto. A que preço 

internacional não haveria interesse em importar nem vantagem em exportar( taxa de 

câmbio igual a R$1 por dólar). 

4. Se a função de demanda de um mercado for Qd = 144/ P-2  {ou seja, 144 dividido por 

P elevado a menos 2}: 1. crie a tabela e esboce o gráfico da curva. 2 Indique a fórmula 

da elasticidade-preço dessa função, a saber, { E= [P/Q].dQ/dP}. Qual a elasticidade, se o 

preço for R$2. 

 



3. Se a demanda global ou consumo planejado de bens finais da economia abaixo for 

L$140 milhões de produtos agrícolas, L$447 milhões de produtos industriais e L$278 

milhões de serviços, inclusive transportes, quais serão as necessidades de insumos ( 

inputs intermediários) ou máteria prima em cada setor para viabilizar semelhante plano. 

Qual o PIB planejado da economia? 

 

5. QUESTÃO. Qual o efeito de desvalorizações cambiais, ou seja, da elevação dos preços 

em reais das moedas estrangeiras, sobre importações e exportações:  

1. Lado das Importações. Ocorrendo uma desvalorização cambial qual seu efeito a). 

sobre os preços em moeda estrangeira dos produtos importados; b). sobre os preços 

em moeda nacional das importações brasileiras; c). sobre as quantidades importadas 

pelo Brasil ? 

2.Lado das exportações. Ocorrendo uma elevação da taxa de câmbio qual o efeito: a) 

sobre os preços em moeda nacional dos produtos nacionais, b). sobre os preços dos 

produtos brasileiros em dólar, c) sobre as quantidades exportadas pelo Brasil 

6. QUESTÃO. Despesas e receitas cambiais. Ocorrendo desvalorização cambial qual 

seu efeito sobre:a). as despesas cambiais do Brasil em dólar, a quantidade de dólares 

gastos em importações [quantidade importada diminui, preço em dólar fica na mesma]. 

b) as despesas com importações em reais [ preço em real aumenta, quantidade 

importada diminui] 

7. QUESTÃO. Discorra sobre a greve dos caminhoneiros e suas consequências 

microeconômicas. Suponha que é uma explicação para quem não conhece o Brasil., 

mas entende terminologia econômica. Enumere algumas mudanças profundas a 

serem considerados pelos planejadores econômicos para evitar repetição destas 

ocorrências. Analise o COMPORTAMENTO agravante irracional dos agentes no lado 

da oferta e no lado da demanda e as causas interindustriais da paralização da 

economia nacional. 
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