
 

GRELHA DE CORREÇÃO * 

 

Grupo I 

 

I. a) Afirmação falsa. A chamada “pílula envenenada” é um dos mecanismos utilizados pelos controladores 

das empresas visadas por um takeover, e consiste na realização de ações tendentes a fazer perder valor 

de mercado da empresa adquirida, desmantelando-lhe parcialmente o património ou procedendo 

genericamente a investimentos que se percam em caso do afastamento daqueles controladores (pp. 439-

440).  

  

I. b) Afirmação falsa. Contrariamente à Nova Teoria do Crescimento ou “do crescimento endógeno”, que 

admite a hipótese de crescimento indefinido, a Teoria Clássica sustenta que não é possível um 

crescimento do PIB real, senão de forma muito fugaz e limitada, na medida em que todo o aumento do 

PIB per capita que ultrapassasse o limiar de sobrevivência levaria a uma explosão demográfica que faria 

regressar o PIB per capita ao nível mínimo de subsistência (pp. 681-687); 

 

I. c) Afirmação verdadeira (pp. 534-536). 

 

I. d) Afirmação falsa. Verifica-se uma correlação inversa entre variação de nível de preços e variação de 

nível de procura agregada, na medida em que uma quebra do nível de preços provoca uma expansão do 

consumo, do investimento e/ou das exportações líquidas, e, ao invés, uma subida do nível de preços 

provoca uma retração do consumo, do investimento e/ou das exportações líquidas (pp. 645-647); 

 

I. e) Afirmação verdadeira. (pp. 601-605); 

 

I. f) Afirmação verdadeira. (pp. 572-575).  

 

Grupo II 

II. a) Tópicos: conceito de inflação; tipos de inflação; efeitos da inflação; mecanismos de controlo; valor 

da moeda; credores vs. devedores (i.a., pp. 740; 731-738); 

 

II. b) Tópicos: bens públicos; inexistência de mercado; análise custo/benefício; técnica dos preços-sombra; 

dificuldade de contabilização de benefícios; critério “Kaldor-Hicks”; indemnização; “ótimo paretiano”; 

dificuldade de consenso; justiça na distribuição dos custos e na repartição dos benefícios (pp. 590-592). 

 

Grupo III 

3. Tópicos: conceito de pobreza; medição da pobreza; pobreza relativa e absoluta; limiar da pobreza; 

perpetuação da pobreza; combate à pobreza; armadilha da pobreza; políticas macro económicas de 

combate à pobreza; papel do crescimento económico, das políticas de emprego e das políticas 

inflacionistas no combate à pobreza e desigualdade (i.a., pp. 483-496; 508-513; 684-687; 697-700; 733-

734; 774 e ss.). 

 

(* As páginas referidas constam de: ARAÚJO, Fernando – Introdução à Economia, Coimbra, Almedina, 3.ª 

ed., 2005) 


