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GABARITO 1ª PROVA 

 

No quadro abaixo, você pode conferir o gabarito das questões objetivas (questões 1 a 18), de 
acordo com seu tipo de prova (A, B, ou C). O tipo de sua prova está anotado no quadro situado no canto 
superior esquerdo da folha de respostas, disponível para consulta na sala da monitoria (ICC Norte, 
subsolo). 
 

 TIPO DE PROVA 

 A  A 

1 A 10 C 

2 C 11 D 

3 B 12 D 

4 A 13 A 

5 B 14 B 

6 A 15 C 

7 D 16 D 

8 D 17 A 

9 B 18 B 

 
 

A seguir, você encontra as respostas esperadas para as questões discursivas. Caso discorde da 
CORREÇÃO das questões discursivas, você poderá interpor recurso, em formulário próprio, disponível no 
site da disciplina (introducaoaeconomia.wordpress.com), na seção “Resultados”. Todas as informações 
pertinentes ao processo de revisão de notas encontram-se no formulário de revisão. Leia-as 
cuidadosamente antes de encaminhar seu recurso.   
 

Parte 2: Questões discursivas 
Leonardo e Felipe são dois famosos estilistas que produzem apenas ternos ou vestidos de gala. Utilizando toda 

sua capacidade produtiva, Leonardo pode produzir 40 ternos por dia ou 8 vestidos ou ainda uma combinação linear 

de ambos. Já Felipe, utilizando toda sua capacidade produtiva, pode produzir 40 ternos ou 20 vestidos. Além disso, 

Leonardo disse que produziria ternos já que tinha maior produtividade nesse bem. Com base nessas informações e 

considerando que ambos possuam a mesma quantidade de fatores produtivos, responda: 

19) Calcule os custos de oportunidade de Leonardo e Felipe na produção de cada um dos bens. Deixe todos os 

cálculos explícitos. 

Leonardo- Co ternos: vestidos/ternos= 8/40= 0,2 
Leonardo- Co vestidos= 40/8= 5 
 
Felipe- Co ternos=vestidos/ternos= 20/40= 0,5 
Felipe- Co vestidos= ternos/vestidos= 40/20=2  

 

Critérios de Correção: 

5 pontos divididos em: 

1,25 pontos para cada custo de oportunidade calculado corretamente 

 
20) Considerando os resultados obtidos no item (19), a afirmação de Leonardo seria economicamente justificável? 

Justifique sua resposta. 

Seria economicamente justificável, visto que para ser eficiente, Leonardo deveria se especializar no bem 
com menor custo de oportunidade e naquele que possuí vantagem comparativa. Quem possui o menor custo de 
oportunidade na produção de ternos é Leonardo. Por isso, Leonardo deveria se especializar na produção de 
ternos e Felipe na produção de vestidos. 
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Critério de correção: 

5 pontos divididos em: 

 1 ponto- dizer que seria economicamente justificável. 

 2 pontos- dizer que Leonardo deveria se especializar no bem que tem menor custo de oportunidade e/ou 

vantagem comparativa (terno).  

 2 pontos- Felipe deveria se especializar na produção de vestidos ao invés de ternos. 

 


