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Roteiro de Aula – Economia 

1º BATERIA DE QUESTÕES 
ECONOMIA 

 
 

1. O que leva os homens a se organizarem na forma de 

sociedade? 

2. O que são necessidades humanas? 

3. O que leva ao surgimento de novas necessidades 

humanas? 

4. Qual a relação de oposição existente entre o 

consumo e à disponibilidade de recursos? 

5. Thomas Malthus ofereceu uma importante 

contribuição à humanidade ao elaborar estudo 

envolvendo a questão da aplicação dos recursos 

disponíveis. Do que trata a teoria da população? 

6. O que é a economia enquanto ciência? 

7. Quais são os problemas fundamentais da economia? 

Explique-os com detalhes. 

8. O que são os sistemas econômicos? 

9. Quais são os elementos básicos de um sistema 

econômico? 

10. O que se entende, para fins econômicos, como 

fatores de produção? 

11. Indique as três classificações de sistemas 

econômicos 

12. Quais as principais características da economia de 

mercado? 

13. Quais as principais características da economia 

centralizada? 

14. Quais as principais características da economia 

mista? 

15. O que é uma constituição? Qual o fundamento para 

trazer regras de ordem econômica na presente 

norma? 

16. O que é a propriedade privada? Trata-se de um 

direito absoluto? 

17. O que é o princípio constitucional da função social e 

qual sua relação com a economia?* 

18. Qual a importância para a economia de garantir a 

defesa do consumidor? 

19. A criação de empresas públicas e sociedades de 

economia mista não contrariam o princípio 

constitucional da livre concorrência? Fundamente 

com detalhes. * 

20. Qual a razão de atribuir a competência legislativa à 

União para regular o sistema monetário? 

21. A lei reprimirá o abuso ao poder econômico. Qual o 

princípio constitucional busca-se garantir com tal 

conduta? 

22. O que é o Direito Administrativo? 

23. Como o Direito Administrativo é aplicado para 

garantia do bom funcionamento da economia? 

Explique com detalhes. 

24. O que é o Direito Penal? Qual sua relação com a 

economia? 

25. O que é o Direito Tributário? De que forma os tributos 

podem influenciar na economia? 

26. O que é a microeconomia? 

27. O que é a macroeconomia? 

 
Bons estudos! 


