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FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Exame Escrito de Economia I 

29 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. A existência de poder de mercado permite que alguém realize uma exploração do mecanismo dos 

preços a seu favor; [Verdadeiro, vide pp. 56 e ss] 

1.2. A elasticidade tende a aumentar se o consumidor dispuser de alternativas; [Verdadeiro, vide pp. 

175 e ss] 

1.3. A Curva de Laffer veio também sublinhar a relação entre agravamento de taxas marginais de 

imposto e aumento da elisão e evasão fiscais; [Verdadeiro, vide pp. 244 e ss] 

1.4. A curva de indiferença representa o conjunto de situações em que o consumidor se encontra 

igualmente satisfeito; [Verdadeiro, vide p. 248 e ss] 

1.5. Economias de escala implicam que o produtor realize aumentos dos custos médios de longo prazo 

quando a produção aumenta; [Falso, vide p. 277 e ss] 

1.6. Um seguro ilimitado induziria condutas de “maus” segurados. [Verdadeiro, vide pp. 309 e ss] 

 

GRUPO II (6 valores: 3; 3)  

2.1. Os lisboetas estão a queixar-se que a retoma económica levou a um aumento exponencial do preço 

das casas em Lisboa e no Porto. Abel – que começou agora a trabalhar – vem defender que o preço das 

casas devia ser congelado pelo Estado. Consegue explicar a Abel quais as consequências que adviriam 

de tal medida? [Vide: Intervenção do Estado, falha de intervenção, preços máximos] 

2.2. Tendo em conta um aumento de 5% do preço das obras de arte, Bruna decidiu comprar uma coleção 

de arte de um autor ainda pouco conhecido. Explique os méritos e deméritos de tal investimento [Vide: 

conceito liquidez, não limitação dos ganhos] 

 

GRUPO III (4 valores) 

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

linhas, à seguinte questão:  

“(...) a “eficiência paretiana” apenas nos informa acerca da eficiência atingida, mas nada nos revela 

quanto à justiça do resultado alcançado?”. 

in Fernando Araújo, Introdução à Economia, p. 235.  

[Vide pp. 235 e ss; Conceitos mais significativos: ótimo de pareto, binómio eficiência-equidade, 

eficiência, etc.]. 

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

2005 
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* * * * * * * 

 


