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QUESTÃO NÚMERO 61

Considere um mercado no qual a demanda inversa pelo bem que nele é comercializado….

GABARITO PRELIMINAR: letra e

COMENTÁRIO:

Quando pensamos em um subsídio, devemos lembrar que se trata de um imposto às avessas.

Portanto, isso significa que é a diferença entre o preço pago pelos consumidores e o preço recebido
pelos produtores.

Então já podemos inferir que ele vai gerar o mesmo peso morto de um imposto.

Então vamos precisar calcular a área do triângulo que compõem o peso morto.

Vamos lá!!

A largura do triângulo é 2,5 e a altura é 5. Ao multiplicar e dividir por dois, temos R$ 6,25 que é o peso
morto que estamos querendo calcular.

QUESTÃO NÚMERO 62

Sobre o Teorema de Coase…..

GABARITO PRELIMINAR: letra c

COMENTÁRIO:

Realmente quando temos uma uma função de preferência quase-linear, a solução não vai depender dos
direitos de propriedade dada a externalidade existente.

QUESTÃO NÚMERO 63 - PASSÍVEL DE RECURSO

Um determinado consumidor tem sua função utilidade representada por….

GABARITO PRELIMINAR: letra b e letra d

COMENTÁRIO:



Preste bem atenção no enunciado que você vai conseguir identificar que a função utilidade é do tipo
Cobb-Douglas com expoentes iguais para os dois bens X e Y.

Então isso significa que o consumidor vai gastar metade da renda com cada bem.

Esse fato já nos indica que a letra d está correta, pois, de fato, o consumidor vai analisar apenas a
quantidade de bens de X que vai consumir, pegando apenas o preço de X.

A letra b também está correta, pois a cada acréscimo de R$ 100 na renda, teremos o acréscimo de um
na utilidade, pois a derivada da função utilidade em relação à renda é 1/100.

QUESTÃO NÚMERO 64

Uma medida que está relacionada à inflação no Brasil…..

GABARITO PRELIMINAR: letra a

COMENTÁRIO:

A questão fala sobre inflação e questiona sobre a fórmula de cálculo do deflator do PIB e relaciona com
os índices de preços de Paasche, de Laspeyres e de Fischer.

Este conteúdo não estava explicitamente no edital de economia do concurso SEFA PA, mas vamos
comentar!

O deflator do PIB é um índice de Paasche, pois quando há a atualização dos produtos em cada ano em
conformidade com a variação da composição do produto.

QUESTÃO NÚMERO 65

Considerando-se as premissas do modelo Mundell….

GABARITO PRELIMINAR: letra e

COMENTÁRIO:

A questão fala sobre o modelo macroeconômico para economias abertas, com governo e mobilidade
imperfeita de capitais e câmbio flexível.

Nesses casos, as curvas LM e BP não possuem efeito sobre o resultado do modelo.

Ademais há uma depreciação do câmbio por causa da redução dos juros e, assim, havendo um aumento
da renda.
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