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GRUPO I (10 valores: 2 x 5) 

 

Escolha apenas cinco frases e explique, fundamentando (no máximo de 5 linhas), se 

estão certas ou erradas: 

1) As “falhas de intervenção” nunca excedem as “falhas de mercado”; [Falso. Vide pp. 

59e ss] 

2) Não faz sentido produzirmos algo que nos sai mais barato comprar; [Verdadeiro. Vide 

pp. 118 e ss] 

3)  À medida que se combinam fatores variáveis com uma dada quantidade de fatores fixos 

o rendimento marginal tende a aumentar; [Falso. Vide pp. 277 e ss] 

4) Aqueles que revelam maior aversão ao risco podem tentar minimizá-lo investindo em 

ações; [Falso. Vide. 284] 

5) O preço máximo é uma barreira a que o preço desça até ao equilíbrio ajustador da oferta 

e da procura; [Falso. Vide pp. 200 e ss] 

6) Os problemas de seleção adversa das seguradoras consistem na incapacidade identificar 

perfeitamente os segurados indesejáveis. [Verdadeira. Vide pp. 304]  

 

GRUPO II (6,5 valores: 1,5; 2,5; 2,5) 

 

2.1.A Beira Interior tem sido assolada, nos últimos meses, por um surto de “gripe da ovelha” o 

que levou ao encerramento de algumas instalações de ovinocultura. Explique, com a ajuda de 

representação gráfica, o potencial impacto da situação descrita num potencial mercado dos 

cachecóis de lã em Portugal (máximo cinco linhas). [Vide pp. 158 a 165. Ceteris paribus 

retração da oferta em virtude do aumento dos custos de acesso à matéria-prima, deslocação 

da curva da oferta para a esquerda, deslocação ao longo da curva da procura, novo ponto de 

equilíbrio, aumento dos preços] 

2.2.O prolongamento das temperaturas amenas no Outono faz prever um mau ano na produção 

de cereais. Manuel, produtor de cereais para muesli, não está particularmente preocupado com 

esta perspetiva e prevê, neste contexto, conseguir manter-se no mercado e até conseguir receitas 

relevantes. Utilizando os seus conhecimentos de economia comente a postura por parte de 

Manuel (máximo cinco linhas). [Vide pp. 168 e ss. Efeito de King; inelasticidade da procura 

de certos produtos agrícolas; aumento dos preços, um mau ano agrícola pode aumentar o 

rendimento dos agricultores] 

2.3. Na sua atividade de produção de cevada Manuel obtém uma receita anual de EUR 100.000, 

tendo suportado despesas de EUR 35.000. Antes de se ter lançado na atividade agrícola Manuel 

era professor de ténis, obtendo um rendimento anual de EUR 50.000. Calcule os lucros de 

Manuel, explicando as conclusões a que chegar (máximo cinco linhas). [Vide pp. 270 e ss. 

custos implícitos vs. custos explícitos; lucro económico vs. lucro contabilístico] 

 

GRUPO III (3,5 valores) 

Comente, utilizando os seus conhecimentos de economia, a seguinte frase (máximo 12 linhas): 

“(...) numa situação de monopólio, o excedente do consumidor, e logo o seu bem estar 

económico, tende a diminuir.” 



Fernando Araújo, Manual Introdução à Economia, 3.ª Edição, 2005, p. 359 

[Conceitos relevantes: impacto do monopólio na eficiência e bem-estar; circunstâncias que 

ocasionam situações de monopólio, barreiras à entrada; elasticidade-preço da procura, 

políticas anti-monopolistas, teoria dos mercados contestáveis, vide pp. 337 e ss.] 

Nota: As páginas objecto de referência respeitam ao Manual Introdução à Economia, Fernando Araújo, 

3.ª Edição, 2005 

 

* * * * * * * 


