
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Exame de Economia I | Época de Coincidências | Turno Noite 

21.01.2015 | Duração: 90 minutos 

 

 

 

 

GRUPO I (10 valores) 

 

Sem ultrapassar sete linhas por resposta, explique, fundamentando, se as seguintes frases são 

verdadeiras ou falsas:  

 

1.1) Uma externalidade pode definir-se como uma situação em que a conduta de uma pessoa afecta o 

bem estar de outra pessoa por vias extra-mercado. (2 v.) 

 

1.2) Para um agente que seja um «price maker», os preços não são um dado, mas sim uma 

variável. (2 v.) 

 

1.3) De acordo com a «Lei da Procura» existe uma correlação inversa entre preços e quantidades 

procuradas (2 v.) 

 

1.4) O conceito de «disposição de vender» traduz o preço mínimo que o produtor está disposto a aceitar 

para produzir mais uma unidade de um bem ou serviço. (2 v.) 

 

1.5) A posição do oligopolista oscila, fundamentalmente, entre o impulso para concorrer e o impulso 

para cooperar. 

 

 

 

GRUPO II (6 valores) 

 

Responda às seguintes questões sem ultrapassar sete linhas por resposta: 

 

2.1) O Sr. Casimiro é um comerciante experiente e sabe que, se aumentar o preço do pão de 10 

cêntimos para 20 cêntimos, a sua clientela diminuirá 50%. Calcule a elasticidade-preço da procura 

do pão e indique qual a estratégia adequada para o Sr. Casimiro aumentar o seu rendimento com a 

venda de pão. (2 v.) 

 

2.2) O Sr. Daniel, que se dedica à venda de artigos de muito baixa qualidade, ficou surpreendido com 

uma diminuição da procura dos seus produtos, não obstante ter-se verificado um aumento 

generalizado dos rendimentos dos seus clientes. Indique e justifique o que poderá justificar esta 

quebra na procura e classifique os bens em causa. (2 v.) 

 

2.3) Com ajuda de representação gráfica, indique o que aconteceria no mercado dos sumos naturais se, 

simultaneamente, aumentassem os respectivos custos de produção e tivesse lugar uma campanha 

publicitária alusiva aos benefícios para a saúde resultantes do consumo dos mesmos. (2 v.) 

 

 

 

GRUPO III (4 valores) 

 

Sem ultrapassar quinze linhas e com a preocupação de utilizar e relacionar conceitos económicos, 

comente a seguinte frase: 

 

“Embora possa ser difícil ter essa percepção no curto prazo, o congelamento das rendas no 

arrendamento para a habitação acabar por acarretar efeitos nefastos no mercado do arrendamento.” 



CRITÉRIOS DE CORRECÇÃO 

 

 

 

 

GRUPO I 
 

1.1) Verdadeiro. Vide pp. 56 (*). 

 

1.2) Verdadeiro. Vide pp. 147. 

 

1.3) Verdadeiro. Vide pp. 153. 

 

1.4) Verdadeiro. Vide pp. 227. 

 

1.5) Verdadeiro. Vide pp. 369. 

 

 

 

GRUPO II 
 

2.1) Fórmula de cálculo da elasticidade-preço da procura; Δ% da quantidade procurada de 50%; Δ% do 

preço de 100%; valor da EPP = 0,5; procura inelástica (valores de EPP entre 0 e 1); é compensador 

aumentar os preços, umas vez que a quantidade procurada diminuirá de forma menos do que 

proporcional à subida de preços. 

 

2.2) Fórmula de cálculo da elasticidade rendimento; classificação dos bens como bens inferiores: 

correlação inversa entre a variação da procura e a variação dos rendimentos, valores da ER abaixo 

de 0. 

 

2.3) Identificação dos custos de produção como um factor da oferta; identificação da publicidade como 

um factor da procura; contracção da curva da oferta (deslocação para a esquerda); expansão da 

curva da procura (deslocação para a direita); formação de novo ponto de equilíbrio, 

necessariamente a um nível de preços superior. 

 

 

 

GRUPO III 
 

Intervenção do Estado no funcionamento do mercado / mecanismo de preços; equilíbrio espontâneo / 

metáfora da «mão invisível», com referência a Adam Smith; a regulação dos preços e respectivas 

consequências típicas; a via dos preços máximos (preço fixado abaixo do preço de equilíbrio); a política 

de congelamento das rendas: objectivos e consequências. Vide, em especial, pp. 197 e ss. 

 

 

 

 

(*) As páginas indicadas nos critérios de correcção são da obra Introdução à Economia, 

Fernando Araújo, 3.ª Edição. 


