
11 de Junho de 2015 

 

Economia II 

Exame escrito 

Duração: 90 minutos 

 

Grupo I – Escolha apenas cinco frases e explique, fundamentando no máximo de 6 

linhas, se estão certas ou erradas: (5 x 2 valores) 

 

1. A tragédia dos baldios deriva de um problema de agência.  

2. A estagflação reconduz-se apenas a um fenómeno de inflação por via dos custos.  

3. A armadilha da pobreza pode ser minimizada através da preferência por 

subsídios monetários.  

4. A curva da oferta agregada é perfeitamente vertical a longo prazo.  

5. O imposto de capitação é o menos eficiente.  

6. O efeito de Pigou prende-se com o investimento.  

 

Grupo II – Relacione os seguintes conceitos no máximo de 12 linhas: (2 x 2.5 valores) 

 

1. crescimento e desenvolvimento  

2. pobreza e impostos 

 

Grupo III – Responda com base nos seus conhecimentos de economia, a apenas uma 

das seguintes questões no máximo de 25 linhas: (5 valores) 

 

1. O que justifica a diferença de remunerações salariais entre Cristiano Ronaldo, 

um jogador da 2.ª divisão e um professor do ensino básico?  

2. Como resolver o desalinhamento de interesses entre os deputados e os seus 

eleitores? 

 

 



 

11 de Junho de 2015 

 

Economia II 

Exame escrito 

Duração: 90 minutos 

 

Grupo I – Escolha apenas cinco frases e explique, fundamentando no máximo de 6 

linhas, se estão certas ou erradas: (5 x 2 valores) 

 

1. A tragédia dos baldios deriva de um problema de agência. Não – p. 592-595 

2. A estagflação reconduz-se apenas a um fenómeno de inflação por via dos custos. 

Não – p. 661. 

3. A armadilha da pobreza pode ser minimizada através da preferência por 

subsídios monetários. Não – p. 513-514. 

4. A curva da oferta agregada é perfeitamente vertical a longo prazo. Sim – p. 648-

649 

5. O imposto de capitação é o menos eficiente. Não – p. 532-534 

6. O efeito de Pigou prende-se com o investimento. Não – p. 645 

 

Grupo II – Relacione os seguintes conceitos no máximo de 12 linhas: (2 x 2.5 valores) 

 

1. crescimento e desenvolvimento p. 666-667 

2. pobreza e impostos p. 529-532 

 

Grupo III – Responda com base nos seus conhecimentos de economia, a apenas uma 

das seguintes questões no máximo de 25 linhas: (5 valores) 

 

1. O que justifica a diferença de remunerações salariais entre Cristiano Ronaldo, 

um jogador da 2.ª divisão e um professor do ensino básico? p. 464 

2. Como resolver o desalinhamento de interesses entre os deputados e os seus 

eleitores? p. 428-433 

 


