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Efeitos do Deslocamento da Oferta Agregada de Curto Prazo 
 
• Deslocamentos da curva de oferta agregada de curto 

prazo pode levar à estagflação – combinação de recessão 
com inflação 

• Políticas que podem influenciar a demanda agregada não 
conseguem eliminar os dois problemas ao mesmo tempo 
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Caiu na prova! 
 
1. Ano: 2012  Banca: CEPERJ  Órgão: PROCON-RJ 
Prova: Analista de Proteção e Defesa do Consumidor 
O modelo clássico de determinação da renda tem como 
pressuposto: 
 
 a)princípio da demanda efetiva 
 b)rigidez de preços e salários 
 c)demanda determina a oferta 
 d) neutralidade da moeda 
 e)eficácia da política fiscal 
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Caiu na prova! 
 
2. Ano: 2014  Banca: VUNESP   Órgão: SP-URBANISMO 
Prova: Analista Administrativo 
São instrumentos de política fiscal restritiva 
 a)corte de gastos públicos, redução nos impostos e 
aumento da taxa de redesconto. 
 b)corte de gastos públicos, aumento nos impostos e 
aumento da taxa de redesconto. 
 c)corte de gastos públicos, compra de títulos no mercado 
aberto e aumento da taxa de redesconto. 
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 d)corte de gastos públicos, venda de títulos no mercado 
aberto e redução nos subsídios. 
 e)corte de gastos públicos, aumento nos impostos e 
redução nos subsídios. 
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Gabarito 
 
1. D 
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Resumo 
 
• Todas as economias experimentam flutuações de curto 

prazo “ao redor” de uma tendência de longo prazo 
• Essa flutuações são irregulares e imprevisíveis 
• Quando uma recessão ocorre, PIB real e outras variáveis 

de renda, gastos e produção caem, e desemprego 
aumenta 
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• Economistas analisam essas flutuações utilizando o 
modelo de oferta e demanda agregada 

• De acordo com esse modelo, o nível de preços e da 
produção se ajustam para equilibrar a oferta e a demanda 
agregada 

• A curva de demanda agregada tem inclinição negativa 
• Qualquer evento ou política que mude o consumo, 

investimento, compras do governo ou exportações 
líquidas irá deslocar a curva da demanda agregada 

• No longo prazo a curva de oferta é vertical (perfeitamente 
inelástica), não depende do nível de preços 

• No curto prazo a curva de oferta é positivamente 
inclinada 
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• Eventos que alterem a capacidade produtiva de uma 
economia irá deslocar a curva de oferta agregada de 
curto prazo 

• A curva de oferta agregada de curto prazo depende do 
nível de preços 

• Uma outra possível causa de flutuação econômica é o 
deslocamento da curva de demanda agregada 

• Uma segunda possível causa das flutuações econômicas é 
o deslocamento da curva de oferta agregada 

• Estagflação é aquele período com recessão (queda da 
produção) com aumento do nível de preços (inflação) 

 


