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Parte 1 - Escassez, eficiência produtiva e alocativa, curva de possibilidades de 

produção, eficiência (ótimo) de Pareto, custo de oportunidade e racionalidade 

econômica do setor público. 

Questão 1: (CESPE – Agente da PF – Concurso Regional /2004) O binômio 

escassez/escolha, que permeia o problema econômico correlato, ocorre somente quando, 

dentro do processo produtivo, não existe possibilidade de substituição entre insumos. 

 

Questão 2: (CESPE – Agente da PF – Concurso Nacional /2004) A noção de custo de 

oportunidade, subjacente à curva de possibilidade de produção, relaciona-se, 

estreitamente, com o conceito de escassez.  

 

Questão 3: (CESPE – Escrivão da PF – Concurso Regional /2004) Quando os custos de 

oportunidade para os recursos produtivos são crescestes – a curva de possibilidade de 

produção é uma linha reta – um aumento dos gastos públicos não conduz a redução das 

despesas dos agentes privados. 

 

Questão 4: (CESPE – Escrivão da PF – Concurso Regional /2004) Na curva de 

possibilidades de produção, a lei dos custos de oportunidades crescentes significa que os 

recursos econômicos não são perfeitamente substituíveis em usos alternativos. 

 
Questão 5: (CESPE – Agente da PF – Concurso Regional /2004) Alocações eficientes, 

no sentido de Pareto, além de não serem socialmente justas, situam-se aquém da 

fronteira de possibilidade de utilidade da economia. 

 

Questão 6: (CESPE – Agente da PF – Concurso Regional /2004) Pelo fato de o critério 

de eficiência de Pareto não levar em consideração questões distributivas, ele não 

permite uma ordenação inequívoca das alocações que se encontram na fronteira de 

possibilidade de utilidade. 

 

Questão 7: (CESPE – Escrivão da PF – Concurso Regional /2004) A função 

redistributiva do governo está associada à provisão de bens e serviços que, em virtude 

da existência de falhas de mercado, não são ofertados adequadamente pelos mercados 

privados.  
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Questão 8: (CESPE – Agente da PF – Concurso Nacional /2004) Mesmo em situações 

em que o equilíbrio competitivo é eficiente, no sentido de pareto, considerações 

distributivas podem justificar a intervenção do governo na economia.  

 
Parte 2 – Demanda, oferta, concorrência Perfeita, Equilíbrio de mercado, 

elasticidade, excedente, concorrência perfeita, monopólio, monopólio natural, 

Impostos 

 

Questão 1 (CESPE – Agente da PF – Concurso Nacional /2000) Levada a cabo, 

recentemente, por alguns governos estaduais, a redução do ICMS que incide sobre 

automóveis pode ser vista como um deslocamento para cima e para a esquerda da curva 

de oferta desse produto. 

 

Questão 2 (CESPE – Agente da PF – Concurso Nacional /2000) A magnitude das 

elasticidades preço da demanda de mercado dos diferentes bens depende da 

disponibilidade de bens substitutos. 

 

Questão 3 (CESPE – Agente da PF – Concurso Nacional /2002) Do ponto de vista da 

eficiência, o sistema tributário ideal é aquele consistente com a alocação paretiana ótima 

de recursos. Seria aquele que não alterasse os preços relativos determinados pelo 

mercado, não influindo, assim, nas decisões privadas de produção e consumo. 

 

Questão 4 (CESPE –PF – 2009) A existência de falhas no mercado é apontada como 

uma das justificativas para a intervenção do governo na economia. Desse modo, a 

competição imperfeita tende a reduzir a produção e os preços, o que leva o governo a 

criar suas próprias empresas ou a adquirir empresas já existentes. 

Questão 5 (CESPE –PF – 2009)  Um dos principais fatores determinantes da 

elasticidade preço da oferta de produtos agrícolas é a disponibilidade de crédito 

subsidiado para custeio e investimento. Restrições ou escassez de crédito ou encargos 

elevados tornam menos elástica a capacidade de oferta mesmo com aumentos nas 

cotações dos produtos.  

Gabarito da Parte 1: 1 – E; 2 – C; 3 – E; 4 – C; 5 – E; 6 – C; 7 – E; 8 – C 
Gabarito da Parte 2: 1 – E; 2 –C ; 3 – C; 4 – E; 5 –C ;  
 


