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GRUPO I (6 x 1,5 v. = 9 v.) 

1. Sem ultrapassar as sete linhas por resposta, explique, fundamentadamente, o valor de verdade 

(verdadeiro/falso) atribuído às seguintes afirmações: 

1.1) Toda a intervenção estadual é inevitavelmente contaminada por informação imperfeita. 

1.2) Os custos totais correspondem à soma dos custos fixos com os custos médios.  

1.3) O monopolista suspende a sua produção quando os seus custos marginais são ainda inferiores aos 

custos médios. 

1.4) A oferta é elástica quando responde, em termos de quantidades oferecidas, menos do que 

proporcionalmente às variações de preços. 

1.5) As situações de concorrência monopolística caracterizam-se pela ausência de fluidez.  

1.6) A existência de economias de escala é um dos atrativos para o aumento das dimensões da produção 

no longo prazo. 

 

GRUPO II (2 x 3 v. = 6 v.) 

2. Analise as seguintes hipóteses e responda de forma fundamentada, para tal não excedendo as sete linhas 

por resposta. 

2.1) A cadeia de produtos alimentares “Vegi – On” efetuou um estudo, para determinar a elasticidade-

preço da procura relativamente a um dos produtos que vende em Portugal, as sementes de sésamo. Após a 

realização do referido estudo, concluiu que a referida elasticidade-preço teria um valor de 5. Sabendo que 

a variação percentual da quantidade procurada de sementes de sésamo foi de 10%, determine qual a 

variação percentual dos respetivos preços para o mesmo intervalo de tempo. Interprete ainda o valor 

obtido para a referida elasticidade, pronunciando-se sobre a política de preços a adotar no futuro, por 

parte da “Vegi-On”. 

2.2) Imagine que, no início de 2017, perante um aumento de 40% no preço das sementes de sésamo, 

ocorreu um aumento de 80% nas quantidades procuradas das sementes de chia. Determine o valor da 

respetiva elasticidade-cruzada e interprete o referido resultado. 

 

GRUPO III (5 v.) 

3. Sem ultrapassar as quinze linhas, comente a seguinte afirmação: 

“Um exemplo de controlo de preços pela via dos preços mínimos é o do estabelecimento de salários mínimos”. 

Fernando Araújo, «Introdução à Economia», 3.ª Edição, Almedina 2005, p. 207. 
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TÓPICOS DE CORREÇÃO 

(Nota: as referências existentes respeitam ao Manual de base da disciplina, Cfr. ARAÚJO, Fernando, 

«Introdução à Economia», 3.ª Edição – Reimpressão, Almedina 2005) 

GRUPO I 

1.1) Verdadeira (Ob. cit., p. 58). 

1.2) Falso (Ob.cit., 273). 

1.3) Verdadeira (Ob.cit., p. 347). 

1.4) Falso (Ob.cit., p. 188). 

1.5) Verdadeira (Ob.cit., p. 300). 

1.6) Verdadeira (Ob.cit., p. 279). 

GRUPO II 

2.1) 

Elasticidade-preço da procura; fórmula de cálculo da elasticidade-preço da procura. 

Ep= (
𝛥% 𝑄𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝛥% 𝑃𝑟𝑒ç𝑜
). 

Logo, 5 = 
10

𝛥% 𝑃𝑟𝑒ç𝑜
 (=) Δ%Preço = 

10

5
 (=) Δ%Preço= 2%. 

 

Procura elástica; Variação percentual de quantidade procurada mais do que proporcional a variação percentual 

de preço; Rejeição de política de aumento de preços; Política de redução de preços, tendo como propósito 

maximização de lucro.  

2.2)  

Elasticidade-cruzada; fórmula de cálculo. 

Ec= 
𝛥%𝑄𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝐶ℎ𝑖𝑎 

𝛥%𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑆é𝑠𝑎𝑚𝑜
 (=) Ec= 

80

40
 (=) Ec = 2. 

As sementes de chia como um bem sucedâneo (imperfeito); características estruturais dos bens sucedâneos. 

 

 

GRUPO III 

3. Fundamentos para a intervenção do Estado no mercado; a via dos preços mínimos; preços mínimos e relação 

com o preço de equilíbrio; custo social do desemprego; “trade-off” entre custos associados ao desemprego e 

degradação das condições remuneratórias dos já empregados; desemprego voluntário e involuntário.  

 


