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– TÓPICOS DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS – 

 

– (EXECÍCIOS DA UNIDADE 1) – (PROFª. GLAUCEMIR BARROS) – 

(UNIFOR) 
-------------------x--------------------x--------------------x--------------------x-----------------------x------------------ 

 

 
1) O que é economia? 

 

Resposta  A Economia é uma ciência social, devido estuda como a sociedade está 

organizada e seu funcionamento, ou seja, ela estuda como os indivíduos e as organizações 

na sociedade se empenham na produção, troca e consumo de bens e serviços. 

 

 

2) Qual o objeto da economia? 

 

Resposta  O objeto ou estudo da economia pode-se mencionar que é a atividade humana 

denominada econômica e dirigida no sentido de escolher, entre várias alternativas, o que 

fazer com os recursos escassos ou abundantes existentes no mundo, pois, determinar este 

objeto significa mostrar o que ela estuda e qual o seu conteúdo ou teor.  

 

 

3) Como pode ser as leis econômicas quanto a sua concepção e sua natureza? 

 

Resposta  Elas podem ser: a primeira, como a economia é uma ciência social, suas leis 

são do tipo sociais; a segunda, como as leis econômicas são leis de probabilidades, elas são 

do tipo não relações exatas; a terceira são leis hipotéticas, por representar um tipo de 

condição e hipóteses; a quarta, são leis estatísticas devidas se referem ao resultado global; e 

quinta, como a validade das leis formuladas implica que sejam mantidos inalterados todos 

os demais fatores que podem interferir nas magnitudes assumidas pelas variáveis sob 

observação, sendo elas consideradas do tipo “ceteris paribus”. 

 

 

4) Como se divide a economia? De que trata cada uma das divisões? 

 

Resposta  A economia se divide em: primeiro em economia descritiva é responsável por 

tratar da identificação do fator econômico; a segunda, em teoria econômica é aquele que 

compete lhe dar ordenamento lógico aos levantamentos sistemáticos fornecidos pela 

economia descritiva, produzindo generalizações, estabelecendo relações, etc. Ela subdivide 

em análise microeconômica e análise macroeconômica; e, a terceira, em política econômica 

esta relacionada às ações práticas desenvolvidas pelo governo, com a finalidade de 

condicionar, balizar e conduzir o sistema econômico para que os objetivos econômicos 

sejam alcançados, sendo responsável por propor instrumentos de ação. 

     

 

5) Como se divide a teoria econômica? O que estuda cada uma delas? 

 

Resposta  Ela se divide em análise microeconômica é responsável pelo estudo do 

comportamento de uma unidade econômica, isoladamente – o consumidor ou o produtor. 

Como o consumidor maximiza sua satisfação e/ou como o produtor maximiza os seus 

lucros, ou seja, os problemas microeconômicos. Enquanto, a análise macroeconômica visa 



o estudo do comportamento do sistema econômico, em seu conjunto – todos os 

consumidores mais todos os produtores mais todos os proprietários dos fatores de produção. 

 

 

6) Quais os objetivos da política econômica? 

 

Resposta  Os principais objetivos da política econômica são voltadas para o crescimento 

econômico, repartição e estabilidade do processo econômico. O crescimento econômico 

visa à melhoria ou a expansão da disponibilidade de recursos; também, adequação das 

poupanças interna e externa ao processo de acumulação; e, a implantação de infra-estrutura 

adequada, que suporte a utilização intensa e eficaz dos recursos humanos, de capital e 

naturais disponíveis. Enquanto, a repartição esta centrada na redução dos desníveis 

regionais e nas melhorias da estrutura de repartição da renda e da riqueza entre pessoas e 

grupos sociais. Já, a estabilidade do processo econômico consiste atentando para a 

estabilidade dos preços, o equilíbrio nas transações econômicas com o exterior e para a 

garantia de empregos para a população economicamente mobilizável.  

 

 

7) Quais os instrumentos de ação da política econômica, usados pelo governo? A que se 

refere cada um deles?  

 

Resposta  Os instrumentos de ação da política econômica, usados pelo governo 

podem ser de três tipos, como é o caso dos instrumentos monetários que refere ao manejo 

das operações destinadas a regular o suprimento de meios de pagamento, no sentido de que 

o sistema econômico seja convenientemente “irrigado” de moeda e de crédito, através das 

operações monetárias; também, pelo uso dos instrumentos fiscais que refere ao manejo das 

finanças públicas, das despesas e das receitas governamentais e o último, os instrumentos 

cambiais que refere ao manejo da taxa de câmbio, da moeda nacional com relação à moeda 

estrangeira. 

 

 

8) O que é necessidade?  

 

Resposta  A necessidade pode ser compreendida como sendo a sensação de carência de 

algo unida ao desejo de satisfazê-la. 

 

 

9) Qual a diferença entre necessidade individual e social?  

 

Resposta  A diferença entre ambos é que na necessidade individual são aquelas 

satisfeitas pelo esforço do individuo, enquanto na necessidade social são aquelas 

provenientes da própria sociedade, que partem da pessoa e que passam a pertencer ou 

incorporar os anseios da sociedade. 

 

 

 

10) Qual a diferença entre uma necessidade vital e civilizada? 

 

Resposta  A diferença é que na necessidade vitais (ou primárias) associada à 

conservação da vida, como, por exemplo: os alimentos e o vestuário, enquanto na 

necessidade civilizadas (ou Secundárias): consistem em aumentar o bem-estar do indivíduo 

e variam no tempo, segundo o meio cultural, econômico e social. 



 

 

11) Qual a diferença entre bem e serviço? 

 

Resposta  A diferença entre ambos estão que no bem se pode compreender como sendo 

tudo aquilo que satisfaz direta ou indiretamente os desejos e necessidades dos seres 

humanos, enquanto nos serviços consiste nas atividades que não criam objetos materiais, 

mas destinam-se diretamente ou indiretamente a satisfazer as necessidades humanas.     

 

 

12) Qual a diferença entre um bem livre e um bem econômico? 

 

Resposta A diferença é que no bem livre corresponde ao bem abundante que são 

ilimitados em quantidade ou muito abundantes e não são apropriados que é classificado 

quando num preço nulo a sua oferta ainda é superior à procura, como exemplo podemos 

mencionar a água do mar; no entanto, no bem econômico são aqueles relativamente 

escassos ou que demandam trabalho humano, cujo possui uma utilidade e valor econômico. 

 

 

13) Qual a diferença entre um bem de capital e bem de consumo? 

 

Resposta  A diferença é que no bem de capital correspondem aos bens que melhoram, 

agilizam as nossas atividades ou que servem para diminuir o nosso tempo de trabalho; já, 

no bem de consumo é aquele que servem para atender as necessidades da pessoa. 

 

 

14)  Qual a diferença entre um bem intermediário e um bem final? 

 

Resposta  No bem intermediário são os bens produzidos e utilizados na produção de 

outros bens, mas que não estão disponíveis para o consumo final, como, por exemplo: os 

tecidos e o lingote de aço produzido pelas siderurgias. Enquanto, no bem final são os bens 

já disponíveis para o consumo, que sofreram as transformações necessarias para o seu uso 

ou consumo, podendo ser classificados em: bens de consumo duráveis, não-duráveis e 

semi-duráveis. 

 

 

15)  Quais são os tipos de bens econômicos?  

 

Resposta Os tipos de bens econômicos são classificados segundo o seu caráter, sua 

natureza e sua função. O primeiro, podendo ser do tipo livres ou econômicos; já, o segundo, 

os bens podem ser de capital ou de consumo; enquanto, o terceiro, os bens podem ser 

intermediários ou finais. 

 

 

 

 

16)  O que são recursos ou fatores de produção? Como se divide? Explique cada um deles. 

 

Resposta  Os recursos de produção são os fatores ou elementos básicos, utilizados na 

produção de bens e serviços. Eles se dividem em: terra, trabalho, capital e a tecnologia. O 

primeiro indica não só as terras cultiváveis e urbanas, mas também os recursos naturais; o 

segundo; refere-se às faculdades físicas e intelectuais dos seres humanos que intervêm no 



processo produtivo; e o terceiro, o capital compreende as edificações, as fábricas, recursos 

materiais e imateriais; e o quarto, a tecnologia que esta associada à tecnologia utilizada que 

podem ser maquinarias, equipamentos, informática, entre outros relevantes, sendo que 

podemos mencionar que os três primeiros são considerados os principais recursos de 

produção. 

 

 

17)  Quais os tipos de capital? Explique cada um. 

 

Resposta  Os tipos de capital podem ser do tipo de capital físico ou real cujo representa o 

potencial de máquinas, ferramentas e edifícios a serem utilizados na produção de bens e 

serviços, sendo que este tipo de capital, por sua vez, surge da interação da capital natural, 

humano, etc, Ele pode ser do tipo de capital fixo e de capital circulante; enquanto, o capital 

humano representa o potencial de um ser humano transformar, interpretar e produzir. Está 

ligado a capacidades técnicas e cognitivas; Já, o capital financeiro é aquele que representa o 

potencial de troca de poder econômico (garantido pelas instituições do Estado sob forma de, 

por exemplo, dinheiro, títulos) por outros bens e serviços. Ele é uma forma de título de 

posse comercializado em mercados financeiros, cujo seu valor também é baseado na 

percepção do mercado nos ganhos futuros e no risco embutido. 

 

 

18)  Que são agentes econômicos? Quais são eles? Explique cada um deles. 

 

Resposta  Os agentes econômicos são aqueles responsáveis pela atividade econômica. 

Ele pode ser de três tipos: as famílias (ou unidades familiares)  são as que consomem bens e 

serviços e oferecem seus recursos, fundamentalmente trabalho e capital às empresas, as 

empresas (ou unidades de produção)  é a unidade básica de produção. Contrata trabalho e 

compra fatores de produção das familias e o setor público (Governo) é aquela que 

corresponde ao Estado-Nação das organizações políticas atuais, ou seja, são os órgãos e 

administrações públicas que compõem o setor público. 

 

 

19)  Quais são os setores econômicos de uma economia? Explique. 

 

Resposta  Os setores econômicos de uma economia são: o primário, que está relacionado 

à produção através da exploração de recursos da natureza, sendo ele quem fornece a 

matéria-prima para a indústria de transformação. Este setor da economia é muito 

vulnerável, pois depende muito dos fenômenos da natureza como, por exemplo, do clima; o 

secundário pode-se dizer que é o setor da economia que transforma as matérias-primas (ou 

seja, as produzidas pelo setor primário) em produtos industrializados (como é o caso das 

roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados, eletrônicos, casas, entre outros). 

Vale destacar, que a exportação destes produtos também gera riquezas para as indústrias 

destes países; e, o terciário é compreendido como o setor econômico relacionado aos 

serviços, cujos serviços são produtos não matérias em que pessoas ou empresas prestam a 

terceiros para satisfazer determinadas necessidades. Vale frisar, que este setor é marcante 

nos países de alto grau de desenvolvimento econômico. 

 

 

20)  O que é sistema econômico? 

 

Resposta  O que é sistema econômico é o conjunto de relações técnicas, básicas e 

institucionais que caracterizam organização econômica de uma sociedade, assim, podemos 



mencionar que essas relações são responsáveis por condicionam o sentido geral das 

decisões fundamentais que se tomam em toda a sociedade e os ramos predominantes de sua 

atividade. 

 

 

21)  Quais as questões que devem ser respondidas por todo sistema econômico? Explique 

cada uma delas. 

 

Resposta  As principais questões que devem ser respondidas por todo sistema econômico 

são: O que e quanto produzir no sistema econômico? Ele é importante porque diante da 

escassez de recursos de produção, a sociedade terá de escolher, quais produtos serão 

produzidos e em que quantidades, além de possibilitar determinar as quantidades destes 

bens; O segundo é como produzir na economia? Ela pergunta é relevante porque vai 

permitir verificar quais recursos de produção serão utilizados para a produção de bens e 

serviços, dado o nível tecnológico existente dentro de uma determinada sociedade, 

permitindo verificar se os métodos de produção utilizados são eficientes ou ineficientes; e o 

terceiro, é para quem produzir? Ela indagação é importante porque pressupõe a eficiência 

distributiva, colocando em questão o levantamento dos problemas de se saber a relação 

entre a produção e o consumo de bens pelos cidadãos da sociedade, também, com o que e 

como se produz? Com o que se consome? E quem as consome?  E diante disso tentar criar 

ou decidir resultados que priorizem as essas demanda do individual como do social, como, 

por exemplo: de demanda, de oferta, de determinação de salários, dos juros, e outros 

aspectos relevantes. 

 

 

22)  Quais os tipos de sistemas econômicos? Dê as principais características de cada um 

deles. 

 

Resposta  Os sistemas econômicos podem ser de cinco tipos: o sistema de economia de 

mercado ou capitalista é o sistema capitalista ou economia de mercado é regido pelas forças 

de mercado, predominantemente a livre iniciativa e a propriedade privada dos fatores de 

produção, sendo suas características: a propriedade privada, acumulação de capital, 

financeirização da economia, em outras do sistema econômico; o sistema de planificação 

central ou socialismo as suas características são: planejamento econômico, planejamento da 

produção, preços e salários, regulação da economia, propriedade estatal dos meios de 

produção; o sistema de economia mista, as suas características consistem em pretender 

manter um balanço entre o crescimento económico, baixa inflação, níveis de desemprego 

reduzido, boas condições de trabalho, assistência social e bons serviços públicos, através da 

intervenção do Estado na economia; o sistema liberal as suas características são: a restrição 

das atribuições do estado, a defesa da livre concorrência na área econômica e a definição 

dos direitos fundamentais do indivíduo, entre os quais a liberdade de ideias e de crenças, e a 

sua livre expressão, ou seja, visava o sistema industrial de produção e mercado de livre 

concorrência; e o sistema neoliberal  aass  suas características  ccoonnssiisstteemm  eemm  defendem a livre 

atuação das forças de mercado, o termino do intervencionismo do estado, a privatização das 

empresas estatais e até mesmo dos serviços públicos essenciais, a abertura da economia e 

sua integração mais intensa no mercado mundial. 

 

 

23)  Quais os elementos básicos que compõe a estrutura dos sistemas econômicos? 

 

Resposta  Os elementos básicos que compõe a estrutura dos sistemas econômicos são o 

Capital, a propriedade privada, a divisão do trabalho e a moeda. 



 

 

24)  O que é um fluxo real, e um fluxo monetário? 

 

Resposta  Um fluxo real é compreendido como a atividade concreta de bens e serviços, a 

produção, ou seja, ele descreve as relações entre as unidades familiais, (como as 

proprietárias de recursos, podendo ser também um indivíduo isolado) e as unidades de 

produção (que são as mobilizadoras dos recursos existentes, representadas pelas empresas); 

enquanto, um fluxo monetário é aquele que constituído de pagamentos de salários, juros, 

aluguéis e dividendos, efetuados pelo trabalho executado pelos agentes econômicos e os 

rendimentos, ou seja, ele descreve o processo de geração de renda e de poder aquisitivo. 

Eles são grupos familiares constituídos por indivíduos que exercem atividades produtivas 

que empregam suas forças de trabalho na produção. 

 

 

25)  O que é dinheiro, mercado e preço?  

 

Resposta  O dinheiro é todo o meio de pagamento aceito que pode ser permutado por 

bens e serviços, além de ser utilizado para saldar dívidas; enquanto, o mercado é toda 

instituição social (local), em qual, os bens e os serviços, assim como os fatores produtivos, 

são trocados livremente; já, o preço é a sua relação de troca pelo dinheiro, ou seja, é o 

número de reais necessário para obter em troca uma unidade do bem. 

 

 

26)  O que se entende por troca? Quais os inconvenientes dela? 

 

Resposta  Entende-se por troca como sendo uma transação em que dois indivíduos 

permutam bens entre si (escambo). Ela é considerada a forma mais primitiva de 

intercâmbio. Os inconvenientes delas são: a coincidência de necessidades e a 

indivisibilidade. 

 

 
-------------------x--------------------x--------------------x--------------------x-----------------------x------------------ 

 

OBS: Este exercício da disciplina de Tópicos de Ciências Econômicas tem como objetivo 

tentar ajudar as estudantes que ainda não tenham visto o mesmo, ou também, para aqueles que 

desejam aprofundar os seus conhecimentos sobre o assunto. 
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