Microeconomia 1
Oferta E Demanda
Lista de Exercícios 2

1.
Antigamente os únicos equipamentos que tiravam fotos era as maquinas
fotográficas. Explique e mostre graficamente o que ocorre com o mercado de
maquinas fotográficas quando:
a) São lançados celulares que tiram fotos.

2.
Com o surgimento de uma nova alternativa de se locomover pelas cidades o
Uber se tornou o grande pesadelo dos taxistas. Mostre graficamente (e
explique o seu gráfico) como o surgimento do Uber impacta as curvas de
oferta e demanda:
a) No mercado de motoristas em geral.
b) No mercado de motoristas de taxi.

3.
O que acontece com a receita dos vendedores de gelo no inverno? Mostre
graficamente e explique.

4.
Explique e mostre graficamente o que ocorre:
a) No mercado de sorvetes no inverno.
b) Com o mercado de sorvetes se o preço do leite fica mais caro.
c) Com o mercado de raspadinhas quando o preço do leite fica mais caro.

5.
Apresente um gráfico e explique o que ocorre com o preço e a quantidade do
mercado de TV quando a renda da população cai.
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6.
Considerando que um mercado de passagens aéreas tenha demanda
elástica, explique com auxílio de um gráfico o que ocorre com o mercado de
passagens aéreas, quando o combustível de aviação fica mais caro.

7.
As indústrias de sucos orgânicos foram multadas pois estava colocando
menos suco do que dizia na embalagem.
a) Como isso afeta o preço e a quantidade de equilíbrio no mercado de
sucos dessas indústrias?
b) Como isso afeta o preço e a quantidade de equilíbrio no mercado de
sucos não orgânicos?

8.
Com a crise no Brasil, as pessoas estão evitando comprar produtos muito
caros, como carros. Com essa informação explique e mostre graficamente o
que ocorre:
a) Com o mercado de carros novos com a crise.
b) Com o mercado de carros usados com a crise.

9.
Suponha que se descubra uma fruta que se consumida frequentemente evita
o Alzheimer na velhice, com essa informação mostre graficamente e explique
o que ocorre:
a) Com o mercado dessa fruta após a descoberta.
b) Com o mercado dessa fruta se descobrem que existe uma flor (mais barata
que a fruta) que, se consumida, também pode evitar o Alzheimer.
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10.
Em 2013 saiu uma notícia que um fast food famoso chamado Deli tinha
hambúrguer contaminado, e ao mesmo tempo foi o ano em que outros fast
foods estavam entrando no mercado.
a) Mostre graficamente (e explique) como a notícia afeta a quantidade e o
preço de equilíbrio nas vendas do Deli e das outras redes de fast food.
b) Mostre graficamente (e explique) como a entrada de novos concorrentes
no mercado de fast food afeta a quantidade e o preço de equilíbrio nas
vendas do Deli e das outras redes de fast food.

11.
Suponha que as laranjas são muito sensíveis as variações climáticas e que
são prejudicadas nos períodos de estiagem. Mostre graficamente (e explique
o seu gráfico) como fica o equilíbrio no mercado de laranjas em período de
estiagem.

12.
Explique o que ocorre com a curva de demanda do mercado de algodão
quando anuncia que haverá falta de algodão futuramente.
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Gabarito
1.
a) A curva de demanda se desloca para a esquerda.
2.
a) A curva de oferta se desloca para a direita.
b) A curva de demanda se desloca para a esquerda.
3. A demanda diminui (curva de demanda se desloca para a esquerda) e
consequentemente a receita dos vendedores diminui também.
4. a) A curva de demanda se desloca para a esquerda.
b) A curva de oferta se desloca para a esquerda.
c) Como com o preço do leite mais caro o preço do sorvete aumenta, no
mercado de raspadinhas (concorrente do sorvete) a demanda vai aumentar.
5. Quando a renda da população cai a quantidade demandada também cai,
assim sendo o preço e a quantidade de equilíbrio ficam menores.
6. O preço aumenta e a curva de oferta desloca para esquerda.
7.
a) A oferta vai se deslocar para a esquerda, preço aumenta e quantidade
diminui.
b) A demanda por outros sucos aumenta, preço e quantidade aumentam.
8.
a) A demanda por carros diminui, curva de demanda se desloca para a
esquerda.
b) A demanda por carros usados aumenta, curva de demanda se desloca
para a direita.
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9.
a) A demanda pela fruta aumenta (curva de demanda se desloca para a
direita).
b) A demanda pela fruta diminui (curva de demanda se desloca para a
esquerda).
10.
a) A quantidade demandada do Deli cai (preço e quantidade de equilíbrio
diminuem) e a quantidade demandada dos outros fast foods aumenta
(preço e quantidade de equilíbrio aumentam).
b) A demanda diminui (preço e quantidade de equilíbrio diminuem), pois os
clientes vão ter mais opções com as novas redes fast food.
11.

A quantidade ofertada cai, o preço aumenta e a quantidade diminui.

12. A curva de demanda se desloca para a direita, isso acontece, pois, a
quantidade demandada aumenta, todos vão querer comprar antes que acabe.
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