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GRUPO I (10 valores: 5 x 2v.) 

Responda de forma sucinta e fundamentada, utilizando a terminologia adequada, às questões formuladas 

abaixo. Não ultrapasse as seis linhas por resposta (excluindo representações gráficas). 

1. Desenhe uma fronteira de possibilidades de produção e explique o que a mesma representa. 

2. Para um economista, «custo» não tem o significado que o senso comum lhe atribui. Comente. 

3. A metáfora da «mão invisível» é colocada em causa pela regulação de preços. Comente. 

4. O nosso comportamento é diverso conforme estejamos ou não cobertos contra os riscos das 

consequências da nossa actividade. Comente. 

5. Desenhe uma curva de custos médios totais, uma curva de custos marginais e explique o que assinala o 

ponto de intersecção das referidas curvas. 

 

 

 

GRUPO II (6 valores: 3 x 2v.) 

Responda de forma sucinta e fundamentada, utilizando a terminologia adequada, às questões formuladas 

abaixo. Não ultrapasse as seis linhas por resposta (excluindo cálculos). 

1. Suponha que, fruto de uma nova política fiscal, o preço dos automóveis eléctricos se reduz em 25%. 

Consequentemente, a venda de automóveis a gasolina desce para metade. Calcule a elasticidade-

preço cruzada da procura dos bens em questão e interprete o respectivo resultado. 

2. Suponha que tanto Ana como José precisam comprar, cada um, uma camisola. Ana está disposta a 

pagar, no máximo, €60 e José está disposto a pagar, no máximo, €50. Ambos se dirigem à ‘Bull & 

Pear’ e acabam por adquirir as suas camisolas pagando, cada um, €40. Calcule o excedente do 

consumidor e interprete o respectivo resultado. 

3. Complete o seguinte quadro respeitante à empresa de apicultura ‘Enxame de Recurso’: 

Custos totais médios 5 

Preço 10 

Quantidade produzida e vendida 100 

Custo de oportunidade 750 

Custos totais  

Receita total  

Lucro contabilístico  

Lucro económico  

 

 

 

GRUPO III (4 valores) 

Escolha apenas uma das seguintes frases e comente a mesma de forma crítica e fundamentada, utilizando 

a terminologia adequada. Não ultrapasse as quinze linhas na sua resposta. 

O comércio internacional é um veículo de benefícios generalizados para todos os países intervenientes. 

OU 

É impossível regular monopólios naturais. 
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TÓPICOS DE CORRECÇÃO 

 

 

 

GRUPO I (10 valores: 5 x 2v.) 

1. Representação gráfica simples relacionando produto A vs. produto B. Vide pp. 64. 

2. Vide pp. 93. 

3. Vide pp. 198. 

4. Vide pp. 310 

5. Representação gráfica de curva em ‘U’ e de curva ascendente. Escala mínima de eficiência. Vide pp. 

317. 

 

 

 

GRUPO II (6 valores: 3 x 2v.) 

1. Diminuição do preço do bem B em 25% e redução da quantidade procurada do bem A em 50%. 

Fórmula de cálculo da EC. EC = 2. Interpretação do resultado: bens sucedâneos imperfeitos e 

respectivas características. 

2. EC = Disposição de pagar – preço. EC = (60-40) + (50-40)  EC = 20 + 10  EC = 30. Trocas 

económicas como jogos de soma positiva. Utilidade e bem-estar. 

3.  

Custos totais médios 5 

Preço 10 

Quantidade produzida e vendida 100 

Custo de oportunidade 750 

Custos totais 5 * 100 = 500 

Receita total 10 * 100 = 1.000 

Lucro contabilístico 1.000 – 500 = 500 

Lucro económico 1.000 – 500 – 750 = -250 

 

 

 

GRUPO III (4 valores) 

O comércio internacional é um veículo de benefícios generalizados para todos os países intervenientes. 

Vide pp. 129 e ss. 

 

É impossível regular monopólios naturais. 

Vide pp. 350 e ss., em especial pp. 352 e ss. 

 

 

NOTA: Todas as páginas mencionadas dizem respeito ao manual ‘Introdução à Economia’, do Prof. 

Fernando Araújo, 3.ª ed. 


