
NOÇÕES DE MICROECONOMIA

01. A microeconomia,  tal  como  a  macroeconomia,  é  um  método  fundamental  de  análise  à 
economia enquanto sistema. Examina o comportamento dos agentes (tais como os agregados 
familiares e as firmas) e as suas interações em mercados específicos, considerando a escassez 
de recursos e a regulação governamental.

02. A teoria considera agregados de uma quantidade demandada por compradores e quantidade 
ofertada por vendedores para preços no global.

03.  Regulação  econômica é  a  área  da  Economia  que  estuda  o  funcionamento  do  sistema 
econômico  através  da  regularidade  de  preços  e  de  quantidades  produzidas,  ofertadas  e 
demandadas através da interação econômica entre as respectivas partes do sistema econômico: 
o Estado, as empresas, os credores, os trabalhadores, os consumidores e os fornecedores.

04. A regulamentação, os órgãos e as agências reguladoras, assim como as práticas estatais de 
regulação, são partes do complexo de regulação econômica estatal, e não a regulação em si.

05. Em economia, a Lei da Oferta e Procura, também chamada de Lei da Oferta e da Demanda, é 
a lei que estabelece a relação entre a demanda de um produto - isto é, a procura - e a quantidade 
que é oferecida, a oferta. 

06. A estabilização  da  relação  entre  a  oferta  e  a  procura  leva,  em  primeira  análise,  a  uma 
estabilização da quantidade. 

07. Ao  contrário  do  que  pode  parecer  a  princípio,  o  comportamento  da  sociedade  não  é 
influenciado apenas pelos preços.  O preço de um produto pode ser  um estímulo  positivo  ou 
negativo para que os consumidores adquiram os serviços que necessitam, mas não é o único.

08. O preço reflete apenas o custo de criação de um produto ou serviço.

09. Chamamos de valores qualitativos o valor não expressado diretamente em número, pode ser 
atribuído a um crescimento de consumo em algum produto, que por sua vez pode ser devido a 
monopólio  natural(concessionárias  de  energia  elétrica),  necessidades  e  desejos 
pessoais(carros,moda,  beleza,  alimentos,  etc.)  ou  também  por  questões  de  economia 
individual(por exemplo, a procura do álcool, que foi ou é mais barato que a gasolina).

10. Oferta é quanto um fornecedor está disposto a oferecer ao mercado, a um determinado preço.



GABARITO

01. C
Comentários: Um determinado mercado pode ser para de um produto, por exemplo milho, ou de 
serviços de um fator de produção, por exemplo, os serviços de um pedreiro.

02. E
Comentários: Na verdade é para cada preço possível por unidade.

03. C
Comentários:  Não  deve  ser  confundida  com  a  regulação  estatal,  ou  mesmo  com  a 
regulamentação, onde o Estado através de leis, portarias e intervenções pela política econômica e 
pelos órgãos públicos direta e indiretamente regulamenta e intervém na vida econômica.

04. C
Comentários:  Assim também, muito menos,  podem esses serem identificadas com o próprio 
complexo geral de regulação da economia que exercido também como outros componentes do 
sistema econômico.

05. C
Comentários: A  partir  dela,  é  possível  descrever  o  comportamento  preponderante  dos 
consumidores  na  aquisição  de  bens  e  serviços  em  determinados  períodos,  em  função  de 
quantidades e preços.

06. E
Comentários: Na verdade, leva à estabilização do preço.

07. C
Comentários: Existem outros elementos a serem considerados nesta equação, entre eles: os 
desejos  e  necessidades  das  pessoas;  o  poder  de  compra;  a  disponibilidade  dos  serviços  – 
concorrência; Existência de produtos complementares ou substitutos; a capacidade das empresas 
de produzirem determinadas mercadorias com o nível tecnológico desejado. 

08. E
Comentários:  Na verdade,  o preço não reflete apenas o custo de criação de um produto ou 
serviço.

09. C
Comentários: Embora não possa ser expressado em números diretamente, institutos de pesquisa 
demográfica e associações do comércio disponibilizam de gráficos que ilustram crescimentos de 
consumo em certos produtos.

10. C
Comentários: A relação entre a quantidade produzida e o preço que o mercado está disposto a 
pagar pelo produto, depende de vários factores, que são determinantes para a maior ou menor 
rigidez da função que estabelece a relação entre a variação do preço e a variação da respectiva 
quantidade oferecida.
 


