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1) Considerando aspectos diversos referentes aos instrumentos
de politica fiscal e aos seus impactos macroeconômicos, julgue
o próximo item.

 A carga do imposto é totalmente suportada pelos
consumidores, caso a oferta seja perfeitamente elástica ou a
demanda seja perfeitamente inelástica.

( ) Certo

( ) Errado

X Perfeito



2) Em um mercado, caso seja instituído um tributo específico sobre
a venda de um bem, cuja demanda seja totalmente inelástica, seu
ônus será

a) parcialmente suportado pelos produtores.

b) integralmente suportado pelos produtores.

c) dividido em partes iguais entre produtores e consumidores.

d) parcialmente repassado aos consumidores.

e) integralmente suportado pelos consumidores.



 Como vimos, o ramo mais inelástico do mercado arcará com um ônus
tributário maior. Logo, se a demanda for anelástica, o ônus tributário
recairá integralmente sobre o consumidor.
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3) Suponha que o governo crie um novo imposto de R$ 10,00 por
unidade vendida no mercado do bem Y. Os vendedores vão fazer a
coleta fiscal para o governo. A figura abaixo mostra as curvas de
demanda (D) e de oferta (S) do bem Y, antes do imposto; a oferta é
totalmente inelástica.



 Após a vigência do imposto, o preço pago pelos compradores aos
vendedores e a receita obtida pelo governo com o imposto, ambos
expressos em reais, serão, respectivamente,

a) 90 e 200

b) 90 e 210

c) 100 e 200

d) 110 e 190

e) 110 e 200



 O imposto será pago integralmente pelo produtor.
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4) Quando uma rua é inaugurada, ela pode ser considerada um bem
público.
Com o trânsito em determinados horários, no entanto, ela deixa de ser
um bem público, porque
a) perde a característica de não excludência.
b) o uso excessivo a torna um bem rival.
c) há a presença de transporte público e carros particulares.
d) gera poluição, incorrendo em externalidade negativa.
e) a existência de trânsito gera o mesmo efeito da implementação de um

pedágio.

 Com a rua congestionada, para um carro entrar um deve sair (há rivalidade).



5) Acerca do conceito de bens públicos, analise as afirmativas a seguir.
I. O bem público é aquele não rival e não exclusivo, tal como uma praça ou
parque.
II. A característica de rivalidade dos bens semipúblicos favorece o surgimento
dos free-riders (caronas).
III. Os recursos naturais são exemplos de bens meritórios, já que dependem de
políticas públicas para a sua manutenção.
Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II e III.

V

F

Semipúblicos: bens ofertados pelo setor público e pelo setor
privado. Logo, parte da oferta é excludente.

F

Recursos Naturais: são rivais e não excludentes. Tendem a
ser utilizados em excesso no caso de ausência de regulação
(pode ser a atribuição de propriedade privada).



6) As vias públicas ao serem construídas e antes de serem inauguradas, são
consideradas bens públicos. Com o crescente tráfego intenso de veículos, elas
passaram a apresentar um grau de rivalidade crescente. Em razão disso,
muitas cidades passaram a cobrar pedágio urbano como forma de solucionar
tal problema.
A esse respeito, leia o fragmento a seguir.
Esse problema pode ser denominado de _____ e a solução imposta pelo
pedágio urbano, torna a via púbica um bem _____.
Assinale a alternativa cujos itens completam corretamente as lacunas.

a) congestionamento – não‐excludente.
b) congestionamento – excludente.
c) tragédia dos comuns – excludente.
d) externalidade – não‐excludente.
e) externalidade – excludente.

Não pagou, não usa.



7) Em relação à economia do setor público e aos objetivos da
intervenção governamental na economia, julgue o item a seguir.

 O transporte coletivo urbano constitui um exemplo de bem
público clássico.

( ) Certo

( ) ErradoX

Trata-se de um bem excludente (a passagem não é grátis !)



8) A respeito de bens públicos, assinale a opção correta.

a) O consumo de bens públicos pode ser excluído de determinados
indivíduos ou segmentos da população.

b) Os bens públicos são usados ou consumidos por todos, a custo
social zero.

c) São sempre produzidos pelo Estado.

d) O aumento do consumo de bens públicos não afeta os custos de
produção.

e) Os bens públicos são rivais e sua provisão pelo Estado gera
externalidades positivas.

Depois de provisionado, o CMg para um indivíduo é zero (ele é não rival e não
excludente).



9) No que concerne às funções dos governos e às diversas
formas de intervenção do Estado na atividade econômica,
julgue o item que se segue.

 A educação e a saúde são consideradas bens públicos,
sujeitos ao princípio da não exclusão, de forma que, além do
Estado, somente instituições sem fins lucrativos
podem fornecer esses serviços no Brasil.

( ) Certo

( ) ErradoX

São bens semipúblicos, pois estão sujeitos ao princípio da exclusão (ao menos a
parte privada).


