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I 

Responda, sucintamente, às seguintes questões (2 v. x 3) no máximo de 8 linhas por 

questão. 

A) Quais as consequências da inexistência de juros? inexistência (ou quase) de 

oferta de fundos monetários mutuáveis e excesso de procura dos mesmos 

B)    Distinção entre o curto e o longo prazo em microeconomia? Relação entre custos 

fixos e variáveis 

C)      Distinção entre vantagens absolutas e comparativas? Menores custos de 

produção vs menor custo de oportunidade na produção alternativa 

D) Que problema económico vem a utilidade marginal resolver e como? Paradoxo do 

valor, diferenciando utilidade total da utilidade marginal 

E) Distinção entre monopólio e concorrência monopolística? Embora semelhantes no 

curto prazo, diferentes no longo prazo porque: Monopólio – não atomicidade, 

não se pode avaliar a fluidez, barreiras à entrada e saída do mercado; 

Concorrência monopolística: atomicidade, não fluidez, liberdade de entrada 

e saída do mercado, assemelhando á concorrência perfeita no longo prazo. 

  

II 

Considere um Mercado de Concorrência Perfeita na análise das seguintes hipóteses: 

A) Frederico, proprietário de um Bar situado na Rua Cor-de-Rosa, não obstante ter obtido 

um lucro de 100000 € no ano de 2014, ainda antes do conhecimento desta informação e 

independentemente desta, estava já decidido a encerrar o referido estabelecimento. Será 

possível apresentar motivos económicos que justifiquem a racionalidade do encerramento 

de um “Bar lucrativo”? (2v) - no máximo de 5 linhas diferença entre lucro contabilístico 

e económico 



B) Pressupondo que o Governo Português quer auxiliar o sector do leite, explique, no 

máximo de 8 linhas, os efeitos/repercussões que teria no Mercado a imposição de um 

Preço Mínimo. (3 v) preço mínimo acima do preço de equilíbrio provoca ineficiência 

com excesso de oferta e défice de procura + fomenta mercado paralelo 

III 

Comente, no máximo de 20 linhas (5 v): 

Partindo de determinadas quantidades procuradas e transaccionadas e dos preços em 

vigor nos mercados, a elasticidade preço da procura varia de produto para produto e o seu 

conhecimento é um instrumento fundamental para qualquer agente económico. 

Definição de elasticidade, tipos de elasticidades, função e importância para 

produtor e consumidor da informação sobre elasticidade, assim como para o Estado 

(ex. impostos). 


