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FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Exame Escrito de Economia I 

18 de janeiro de 2018 - Turma Noite: 90 minutos 

 

GRUPO I (10 valores: 2 x 5) 

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

erradas: 

1.1. As trocas económicas, sendo livres, só terão lugar se ambas as partes envolvidas puderem aperceber-

-se racionalmente da existência de vantagens recíprocas; [Verdadeiro, vide pp. 48 e ss] 

1.2. A fronteira de possibilidades de produção representa um limite máximo que pressupõe a afetação 

total dos recursos; [Verdadeiro, vide pp. 64 e ss] 

1.3. Em virtude de as externalidades positivas projetarem efeitos benéficos sobre alguém acabam, nessa 

medida, por não ser consideradas falhas de mercado; [Falso. Vide pp. 56 e ss] 

1.4. A diferença entre lucro económico e lucro contabilístico reside no facto de um ter em consideração 

os custos de oportunidade e o outro não; [Verdadeiro, vide p. 270 e ss] 

1.5. Uma das diferenças entre obrigações e ações é que nestas últimas o potencial retorno é ilimitado e 

indeterminável, enquanto nas obrigações o mesmo é necessariamente limitado e determinável; 

[Verdadeiro, vide p. 284 e ss] 

1.6. A concorrência monopolística pressupõe a existência de um reduzido número de concorrentes no 

mercado. [Falso, vide pp. 390 e ss] 

 

GRUPO II (6 valores: 3; 3)  

2.1. Os restaurantes queixaram-se durante anos de, aquando da crise, ter sido aumentado o IVA de 13% 

para 23%. Tal provocou, no entender dos restaurantes, uma quebra significativa na procura. Abel, 

enquanto estudava Direito Fiscal, percebeu que o IVA é um imposto cujo encargo económico é 

suportado pelos consumidores, pelo que não percebe as queixas dos restaurantes. Consegue explicar a 

Abel a razão das queixas? (máximo de 10 linhas)? [Vide: O fenómeno da repercussão dos impostos e 

suas limitações em face da elasticidade da procura] 

2.2. Tendo em conta um aumento de 5% do rendimento médio disponível das pessoas em Portugal no 

último ano e que o mesmo implicou um acréscimo de 20% nos gastos com a aquisição de automóveis, 

identifique a elasticidade que pode explicar tal realidade, proceda aos respetivos cálculos e indique o 

tipo de bem em causa. [Vide: conceito e forma de cálculo da elasticidade rendimento, 20%/5%=4, 

valor superior a 1, bem superior] 

 

GRUPO III (4 valores) 

Responda, de forma crítica e fundamentada, utilizando a terminologia adequada, no máximo de 20 

linhas, à seguinte questão:  

“(...) como é que uma pessoa, ou um país, que tem desvantagem absoluta em todas as produções pode 

mesmo assim ser admitido no comércio “lato sensu”, como é que pode evitar ser excluído das trocas?”. 

in Fernando Araújo, Introdução à Economia, p. 113.  
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[Vide pp. 339 e ss; Conceitos mais significativos: vantagens absolutas, vantagens comparativas, 

expansão virtual das fronteiras de possibilidade de produção, aumento do rendimento real dos 

parceiros económicos, etc.]. 

Nota: As páginas objeto de referência respeitam ao Manual Introdução à Economia, Fernando Araújo, 3.ª Edição, 

2005 
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