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Curso On-Line de Economia 

 Intensivo de Revisão e Exercícios 2019 

Aula 1/40 - Microeconomia 

 

Tópicos do Edital: 

 1.1 Demanda do Consumidor 

o 1.1.1 Preferências. 1.1.2 Equilíbrio do consumidor 

o 1.1.3 Curva de demanda. 

o 1.1.4 Elasticidade-preço e elasticidade-renda 

FPP: Fronteira de Possibilidades 

de Produção 

Curva que evidencia o objeto da economia: a 

escassez dos fatores de produção. Delimita a 

fronteira máxima que uma economia é capaz de 

produzir, considerando seus limitados recursos 

disponíveis e o nível de conhecimento 

tecnológico. 

 

Noções implícitas nesta curva: 

- Custo de Oportunidade/Trade off 

- Pontos sobre a curva: PLENO EMPREGO 

dos fatores de produção. Pontos dentro 

da curva: desemprego. Pontos fora da 

curva: economia não tem fatores de 

produção suficientes para produzir. 

A FPP é CÔNCAVA, indicando custo de oportunidade crescente. Se a economia adquirir 

mais recursos produtivos – mão de obra, recursos naturais, know-how tecnológico – 

poderá produzir mais de ambos os bens e a CPP se deslocará para fora. 

Custo de Oportunidade É o custo da oportunidade perdida. 

Ótimo de Pareto Não é possível melhorar a situação de um agente 

sem piorar a de outro. Se for possível encontrar 

uma forma de melhorar a situação de uma pessoa 

sem piorar a de nenhuma outra, teremos uma 

MELHORIA DE PARETO. 
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Se uma alocação permite uma melhoria de Pareto, ela é ineficiente no sentido de Pareto. Se 

a alocação não permitir nenhuma melhoria de Pareto, ela é eficiente no sentido de Pareto. 
Uma alocação em que já se realizaram todas as trocas voluntárias (e agora já se esgotaram 

os ganhos possíveis advindos de novas trocas), é uma alocação eficiente no sentido de 

Pareto. 
 

Demanda É a quantidade que um consumidor deseja adquirir de certo bem 

ou serviço. É uma aspiração, um desejo. 

Determinantes da 

demanda individual:  
Dx = f(Px, P1, P2... P n-1, R, G) 

Demanda de A x 

Preço de B 

Se o aumento do preço do bem i aumenta a demanda do bem x, 

os bens i e x serão chamados SUBSTITUITOS OU 

CONCORRENTES. 

Se o aumento do preço do bem i ocasionar uma queda na 

demanda do bem serão chamados bens complementares. Bens 

complementares são aqueles consumidos CONJUNTAMENTE. 

Demanda x 

Preços 

A relação entre quantidade demandada e preços é a mais 

fundamental. Inclinação descendente. 

Pode ser representada por uma função: QD = QD(P) 

Demanda x 

Renda 

Bens Normais: quando aumenta a renda, a demanda pelo bem 

aumenta. Bens de Consumo Saciado: Uma vez adquirida a 

quantidade desejada, aumentos na renda não alterarão a 

quantidade demandada. Bens inferiores: Aumentos na renda 

tendem a baixar a demanda por este bem. 

Casos especiais Bens de Giffen: são aqueles que tem sua demanda aumentada 

quando há aumento no preço. Esse comportamento é diferente 

da maioria dos produtos, que são mais procurados à medida que 

seu preço cai.  

A elasticidade-preço da demanda é POSITIVA (quanto maior o 

preço, maior a demanda) e sua curva de demanda é crescente. Ex: 

pão/batata. 

Bens de Veblen São bens de consumo ostentatório, tais com joias, objetos de arte e 

automóveis de luxo. Quando o preço aumenta, aumenta também a 

quantidade demandada. 
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Quando muda o preço de 

um bem, há deslocamento 

ao longo da curva de 

demanda 

 

Se alguma outra variável 

que influencia na demanda 

se modificar, o 

deslocamento será da 

própria curva. Ex: renda 

 

Oferta É a quantidade de um bem ou serviço que os produtores desejam 

vender por unidade de tempo. É um plano, desejo, aspiração. 

Função oferta Ox = f (Px, P1, P2 ... Pn-1, ∏1, ∏2 ...∏n, T)  

Curva de oferta Positivamente inclinada (relação positiva entre preços e quantidades) 

Equilíbrio de 

mercado 

 

Elasticidades 

Preço e Renda 

da Demanda e 

Oferta 

A elasticidade-preço da demanda mostra o quanto a demanda responde 

a variações no preço dos bens. Quanto mais ela o fizer, mais elástica 

será a demanda.  Se a resposta for pequena, diz-se que a demanda é 

preço-inelástica. A elasticidade é calculada pela variação percentual da 

quantidade dividida pela variação percentual dos preços. 

Quais são os 

fatores que 

influenciam a 

elasticidade? 

1. Comportamento do Consumidor > Preferências pessoais 

2. Grau de substitutibilidade dos bens. Quanto mais substitutos 

próximos, maior a elasticidade-preço da demanda. 

3. Quanto mais essencial, mais preço-inelástica a demanda.  

4. Horizonte temporal considerado. Ex: serviços de telefonia > 

curto prazo, preço-inelástico. Longo prazo> preço-elástico. 

5. Peso no orçamento. Quanto menor o peso no orçamento, 

menor a elasticidade 

P
re

ço

Quantidade 
Demandada

P
re

ço

Quantidade 
Demandada

Aumento em R
P

re
ço

s

Quantidade

P0

excesso

escassez

P1

P2
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Elasticidade no 

ponto A: 

 

Elasticidade no 

ponto médio: 

 

Interpretação 

(em módulo) 

1. Valores > 1: demanda é preço-elástica 

2. Valores <1: inelástica 

3. Valores =1: unitária 

Elasticidade 

preço-unitária 

Quando d= (1), há uma proporcionalidade rigorosa na variação de 

preços e quantidades. Uma curva com elasticidade unitária em toda sua 

extensão é representada por uma hipérbole retangular. 

 

Demanda 

perfeitamente 

preço-elástica 

(D) 

 

Demanda 

plenamente 

inelástica 

(D0) 

Também chamada de anelástica ou rígida. Quando valor de  tende 

a zero. Curva de demanda é vertical. A qualquer preço, a quantidade 

demandada será rigorosamente a mesma. 

 

Elasticidade 

preço-cruzada 

da demanda  

Elasticidade renda 

da demanda     

r =  Q * R 

      R    Q 

A receita total de 
uma empresa é o 

preço x a 
quantidade 

(comercializada).
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Sensibilidade infinita. Ao preço Px, 

demandantes estão dispostos a 

demandar qualquer quantidade. 

Preços maiores que Px> não há 

demanda. Preços menores que Px, 

demanda é infinita. 

 

r > 0, os bens são normais. 

r < 0, os bens são inferiores. 
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Elasticidade 

preço da oferta 

do bem x 

Es =  Q/P * P/Q 

Es > 1, a oferta é preço-elástica.  Es = 1, a oferta é preço-unitária e  

Es < 1 a oferta é preço-inelástica. 

Oferta 

perfeitamente 

inelástica ou 

anelástica 

(ES = 0) 

 

Oferta 

perfeitamente 

elástica (ES ) 

 

 

Teoria do 

Consumidor 

Utilidade Marginal (“adicional”): é a utilidade que a última 

unidade consumida acrescenta à utilidade total. 

Demanda do 

Consumidor 

 

Teoria da 

Escolha 

O consumidor deve ordenar suas preferências de acordo com as 

seguintes condições: 

1. O consumidor possui preferências. 

2. Completude. As preferências são completas (pode preferir A, 

B ou ser indiferente). 

3. Transitividade. O consumidor ordena suas preferências de 

acordo com uma racionalidade lógica. Se prefere A à B; B à 

C; logo prefere A à C. 

4. Sempre é preferível mais do que menos. 

Curva de 

Indiferença 

O consumidor é indiferente às combinações de cestas de bens 

representadas ao longo da curva de indiferença. 

Propriedadas 

das Curvas de 

• Curvas de indiferença mais distantes da origem representam 

cestas de mercadorias mais desejadas. 

Quantidade 
demandada

P
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Equilíbrio do 
consumidor

Curva de Demanda 
do Consumidor

Excedente do 
Consumidor

Preço de Mercado

Não há qualquer sensibilidade da 

oferta em relação à variação de 

preços. A qualquer preço, a 

quantidade ofertada é a mesma. 

Ex: metais preciosos. 

 

Sensibilidade à variação de 

preços infinita. Preço Px>> 

ofertantes estão dispostos a 

ofertar qualquer quantidade. 

Preço inferior a Px>> oferta é 

zero. Ex: commodities .  
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Indiferença • Uma curva de indiferença tem sempre inclinação negativa. 

• Duas curvas de indiferença não se cruzam jamais. 

Taxa Marginal 

de Substituição 

A TMS de uma mercadoria I por uma mercadoria II é a redução na 

quantidade da mercadoria I necessária para repor o consumidor na 

mesma curva de indiferença quando há um aumento de uma 

unidade no consumo da mercadoria II.  Ela indica o máximo que o 

consumidor estaria disposto e ceder da mercadoria I em troca da 

mercadoria II. A TMS em qualquer ponto tem seu valor absoluto  
igual à inclinação da curva de indiferença naquele ponto. 

Substitutos 

Perfeitos 

 

Complementos 

perfeitos 

 

Restrição 

orçamentária 

A linha do orçamento indica todas as combinações de alimentos (A) 

e vestuário (V) para os quais o total de dinheiro gasto seja igual à 

renda disponível. 

Maximização da 

utilidade do 

consumidor 

A cesta de mercado que maximiza a utilidade deve estar sobre a 

linha do orçamento e eve dar ao consumidor a combinação preferida 

de bens e serviços. A cesta de mercado que maximiza a utilidade do 

consumidor é aquela situada sobre a curva de indiferença mais 

elevada que tangencia a linha de orçamento. 

 A cesta A representa o ponto de tangência entre a curva de 

indiferença U2 e a linha do orçamento. Neste ponto, as inclinações 

coincidem. Como a TMS corresponde à inclinação da curva de 

indiferença, a maximização da utilidade ocorre no ponto em que a 

TMS É CONSTANTE 
(pode ser diferente de 1)

Pen drive 
16GB

Pen drive 32GB

A TMS aqui é 2 
(sempre)

2

4

6

1 2 3

Sapato 
esquerdo

Sapato 
direito

TMS é zero (sempre que houver 

mais sapatos direitos do que 

esquerdos. Consumidor não 

desistiria de nenhuma unidade 

do direito para obter mais do 

esquerdo) ou infinita (sempre 

que houver mais esquerdos do 

que direitos. Consumidor 

desistirá de todos menos um 

para obter um sapato direito). 

 

TMS = 
𝑃𝐴

𝑃𝑉
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TMS é igual à razão entre os preços relativos: 

Maximização da 

utilidade: 

UMg = Cmg 

O consumidor desfrutará da maximização da utilidade ao ajustar o 

consumo dos dois bens de tal forma que a TMS se iguale à razão 

entre os preços. O ótimo é atingido quando o custo de uma unidade  
adicional do bem se iguala ao benefício proporcionado pelo 

consumo desta unidade adicional, ou seja, quando o custo marginal 

é igual à utilidade marginal.  

Solução de 

canto 

 

 Na solução de canto, a TMS é diferente da razão entre os preços. Na 

verdade, ela é igual ou maior que a razão PA/PV. A condição UMg = 

CMg só ocorre quando todos os bens são consumidos, sendo 

inválida na solução de canto. 

 

 

A

Solução de 
canto

É uma escolha extrema do 

consumidor.  

Quando uma das 

mercadorias não é 

consumida, a cesta 

adquirida é indicada no 

canto do gráfico. 

Parabéns! Você venceu a etapa 1/40! 

Em frente, persevere! 


