
  

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

ECONOMIA II  -  EXAME ESCRITO 

11 de Junho de 2015 / Turmas A e B (Dia) / 90 min. 

 
 

Grupo I (10 valores: 2 × 5)  
  

Escolha apenas cinco (5) frases e explique, fundamentando (no máximo de 5 linhas por 

frase), se estão certas ou erradas:  
  

 

a) Um «bem público» é um bem que o Estado decide produzir considerando as elevadas 

externalidades positivas implicadas. [errada: vd. p. 580]   

b) O imposto de taxa uniforme respeita o princípio da igualdade vertical. [certa: pp. 537-

538]  

c) Verifica-se o «efeito de Pigou» quando a descida do nível de preços provoca a descida 

das taxas de juro. [errada: p. 645]  

d) Se a distribuição de rendimentos for perfeitamente igualitária, o coeficiente de Gini é 

igual a um. [errada: p. 486] 

e) Quando há um hiato deflacionista, o PIB potencial fica acima do PIB real. [certa: pp. 

656-657]   

f) A sinalização visa superar problemas de assimetria informativa. [certa: pp. 464 ss.]  

 

Grupo II (5 valores: 3 + 2) 
  

Resolva as seguintes questões (sem exceder as 10 linhas por questão): 
  

 

1) Qual a relação entre o «efeito de multiplicador» e o «efeito de crowding-out»? [vd. pp. 

803 ss.] 

2) Em que consiste a denominada “ilusão da perda do poder de compra”? [p. 736] 

 

Grupo III (5 valores)  
  

Comente, com base nos seus conhecimentos de Economia, e sem exceder as 15 linhas, a 

seguinte afirmação:  

 

“A paixão entre os sexos parece ter sido tão invariável em todos os séculos que podemos 

considerá-la, em linguagem algébrica, uma quantidade dada. [Por outro lado,] A grande lei 

da necessidade [alimentar] que impede que o crescimento da população de um país persista 

sem proporção com os meios de subsistência que possam ser produzidos ou adquiridos, é 

para nós uma lei tão clara [e] tão evidente [...] que nem por um instante dela podemos 

duvidar.” (Thomas Malthus) [vd. pp. 679 e 682 ss.] 


