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GRUPO I (10 valores = 5 X 2) 

 

1. Escolha apenas 5 das seguintes afirmações, justificando, num máximo de 8 linhas (por 
resposta), se são verdadeiras ou falsas: 

 

a) As “externalidades de vizinhança” tendem a produzir não só múltiplos bens 
públicos mas também benefícios perfeitamente apropriáveis. 

b) Os “impostos de capitação” provocam perda absoluta de bem-estar. 

c) Os beneficiários da Segurança Social não são discriminados em função dos seus 
rendimentos. 

d) As variações do nível de preços no mercado dos produtos nunca se repercutem no 
mercado dos fatores.  

e) O diferencial compensatório corresponde à disparidade salarial resultante da 
uniformidade de características não monetárias dos vários empregos.  

f) As ameaças ao controlo das empresas podem constituir um fator de valorização da 
posição dos acionistas. 

 

GRUPO II (5 valores = 2,5+2,5) 

 

2. Responda às seguintes questões (sem exceder 10 linhas por resposta): 

 

a) Explique a relação existente entre PIB potencial e taxa natural de desemprego. 

b) Em qual das teorias do crescimento se assiste a um processo de “destruição 
criativa”? 

 

GRUPO III (5 valores) 

 

3. Desenvolva, sem exceder as 15 linhas, a seguinte afirmação: 

 

“[…] tudo depende, em pleno emprego, de variáveis reais e da sua interdependência, ao 
contrário do que sucede com as flutuações de curto prazo, nas quais as «ilusões 
monetárias»”  desempenham […] um papel determinante” (Fernando Araújo). 

 

 



 

 

GRELHA DE CORREÇÃO * 

 

Grupo I 

 

I. a) Afirmação verdadeira (Vide, pp. 581-582).  

I. b) Afirmação falsa (Vide, p. 533); 

I. c) Afirmação verdadeira (Vide, pp. 514-515). 

I. d) Afirmação falsa (Vide, pp. 717); 

I. e) Afirmação falsa (Vide, pp. 451-452); 

I. f) Afirmação verdadeira (Vide, pp. 437-438).  

 

Grupo II 

II. a) Vide pp. 695-697. 

II. b) Vide pp. 684-687. 

 

Grupo III 

III. Vide pp. 763-768. 

 

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

Almedina, 3.ª ed., 2005) 


