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Fundamentos Microeconômicos 

Deslocamento da CPP 

Qc 

Qs 

CPP0 

i)Variações tecnológicas, aplicada 
apenas a um só bem. 
ii) Importação de recursos para um 
único bem 

CPP2 
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Deslocamento da CPP 

Qc 

Qs 

CPP0 

i) Importação de recursos produtivos 

ii) Inovação tecnológica. 

CPP2 
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Custos de oportunidades crescentes 

No exemplo as variações por unidades de bens militares cedidos a 
produção de bens civis são: 
 

Possibilidades Bens Civis Bens Militares Variações 

A 0 15 

B 1 14 1 

C 2 12 2 

D 3 9 3 

E 4 5 4 

F 5 0 5 
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1. Ano: 2016   Banca: CESPE   Órgão: TCE-PA 
Prova: Auditor de Controle Externo - Área Fiscalização – 
Economia 
 
Julgue o item a seguir, relativo a custo de oportunidade e 
fronteiras de possibilidades de produção. 
 
A curva de possibilidades de produção é um modelo simples para 
analisar a eficiência da utilização dos fatores de produção e para 
expressar os desejos da sociedade em consumir bens 
alternativos. 
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2. Ano: 2016  Banca: CESPE  Órgão: TCE-PA 
Prova: Auditor de Controle Externo - Área Fiscalização - Economia 
Julgue o item a seguir, relativo a custo de oportunidade e 
fronteiras de possibilidades de produção. 
 
Ao instituir política de reajuste do salário mínimo com ganhos 
reais, o governo brasileiro fixa, para alguns municípios, 
remunerações acima do equilíbrio do mercado, o que leva a 
economia nesses locais para um ponto situado abaixo da curva de 
possibilidade de produção. 
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3. Ano: 2015   Banca: FCC  Órgão: TCE-CE 
Prova: Conselheiro Substituto (Auditor) 
A fronteira de possibilidades de produção mostra que  
 
 a)existe uma combinação de bens que podem ser produzidos 
com uma combinação de trabalho, capital e tecnologia disponível. 
 b)a tecnologia influencia os custos de oportunidades e sua 
atuação não depende da alocação de capital e trabalho. 
 c)existe a lei dos retornos crescentes em escala. 
d)mudanças de preços afetam a tomada de decisão dos 
indivíduos. 
 e)é possível mostrar a existência da lei de oferta e procura. 
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