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GRUPO I (10 valores: 2 x 5) 

Escolha apenas cinco frases e explique, fundamentando (no máximo de 7 linhas), se estão 
certas ou erradas: 

a) As “falhas de intervenção” nunca excedem as “falhas de mercado”; [Falso. Vide pp. 
59e ss] 

b) Não faz sentido produzirmos algo que nos sai mais barato comprar; [Verdadeiro. Vide 
pp. 118 e ss] 

c) A utilidade marginal de um bem tende a ser decrescente; [Verdadeiro. Vide p. 224 e ss] 

d) A Curva de Laffer sublinha a relação entre o desagravamento das taxas marginais de 
imposto e o aumento da elisão fiscal; [Falso. Vide pp. 244 e ss] 

e) Para um produtor, a noção de curto e longo prazo é balizada pela possibilidade de 
conversão de custos variáveis em custos fixos. [Falso. Vide pp. 276 e ss] 

f) As situações de concorrência monopolística caracterizam-se pela ausência de 
atomicidade; [Falso. Vide pp. 300 e ss] 

 

GRUPO II (10 valores: 2; 2, 5; 3; 2,5) 

2.1. Tendo em conta a incerteza gerada pelas políticas económicas do Governo da Lusolândia, 
Manuel decidiu emigrar para o Dubai, tendo vendido um terreno por EUR 150.000. Manuel não 
consegue deixar de pensar que “perdeu dinheiro”, uma vez que o terreno poderia valer EUR 
185.000. Utilizando os seus conhecimentos de economia, analise a situação de Manuel (máximo 
de 7 linhas). [Vide pp. 68 e ss e pp. 227 e ss. Vantagem das trocas, jogo de soma positiva, 
preço, disposição de vender, excedente do produtor] 

2.2. No Dubai, Manuel é proprietário de um ginásio e obtém uma receita anual de EUR 
100.000, tendo suportado despesas de EUR 35.000. Antes de emigrar, Manuel era professor de 
ginástica, auferindo um rendimento anual de EUR 35.000. Calcule os lucros de Manuel, 
explicando as conclusões a que chegar (máximo de 7 linhas). [Vide pp. 270 e ss. custos 
implícitos vs. custos explícitos; lucro económico vs. lucro contabilístico] 
2.3. Tendo em conta este incremento de rendimento, Manuel passou a consumir vinho francês 
Château-Lafite, deixando de consumir vinho de pacote. Indique, justificando, um valor possível 
para a elasticidade-rendimento destes bens (máximo de 5 linhas). [Vide pp. 183 e 184. Vinho 
francês - aumento da procura mais do que proporcional ao aumento do rendimento, valor 
superior a 1, bem superior; vinho de pacote - diminuição da procura resultante da 
diminuição do rendimento, valor inferior a 0, bem inferior] 

2.4. Explique, com a ajuda de representação gráfica, o impacto previsível do aumento da 
popularidade das bebidas com base em sidra num hipotético mercado de produção e 
comercialização de cerveja em Portugal (máximo de 5 linhas)? [Vide pp. 158 a 165. Bens 
sucedâneos, retração da procura, deslocação da curva da procura para a esquerda, 
deslocação ao longo da curva da oferta, novo ponto de equilíbrio, diminuição do preço] 

 
* * * * * * * 
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