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(CADA UMA DAS QUESTÕES VALE UM PONTO)
Imagine um país como o Brasil, onde as tarefas domésticas ainda são vistas como
1.
uma “obrigação das mulheres”. Nesse caso, a oferta de trabalho dos homens são uma
escolha entre a utilidade de lazer e a utilidade da renda (consumo) obtida do trabalho.
Quais seriam as alternativas diante das quais as mulheres deveriam escolher para
determinar sua oferta de trabalho mercantil?
2.
Logicamente, existe uma dimensão cultural. Mas fora disso e desde um ponto de
vista estritamente econômico, qual seria a racionalidade (as causas) que determina que
as mulheres se “especializem” nas tarefas domésticas e os homens no trabalho mercantil
?
3.
A velocidade de ajuste do estoque de empregados por parte das firmas, seria mais
rápido na presença de desemprego elevado ou baixo? Justifique a resposta.
4.
Diante de mudanças na demanda, as firmas ajustariam mais rapidamente o
estoque de assalariados qualificados ou não qualificados? Justifique a sua resposta.
5.
Que motivos impedem associar o mercado de trabalho com um mercado de
alface?
6.
Assinala a inconsistência lógica da seguinte afirmação: “A transferência de renda
de um indivíduo mais rico para outro mais pobre é boa” (A questão é de lógica da
afirmação não de valores)
7.
Imagine que você é um economista neoclássico, que recomendações daria a Lula
para redistribuir renda. Justifique todas as suas afirmações.
8.
“Imagine uma pessoa que, por exemplo, é professor e só tem esse emprego.
Essa pessoa é demitida. Portanto, essa pessoa está desocupada” Comente a
consistência dessa afirmação.
9.
Uma pessoa é demitida do único emprego que tinha e não procura emprego
porque não tem dinheiro para sair a procurar trabalho. Dentro de que categoria (PIA, PEA,
etc.) se enquadraria esse indivíduo?
10.
Imagine que você é um extra-terrestre e tem que escolher um país para morar. A
escolha depende de indicadores econômico-sociais. Que indicadores você escolheria?
Porque?

