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Duração: 90 minutos 

GRUPO I (5x2=10 valores) 

Pronuncie-se sobre o valor de verdade de cada uma das seguintes afirmações (Verdadeiro/Falso), 

justificando o sentido da sua resposta, para tal, no máximo, utilizando sete linhas: 

1.1) Coeteris paribus, o depósito bancário é a forma de investimento adequada para agentes 

económicos com maior aversão ao risco; 

1.2) No caso dos bens complementares, a procura de um bem revelará uma correlação inversa face à 

procura de outros bens; 

1.3) À medida que ocorre uma aproximação ao paradigma da concorrência perfeita, todos os 

comportamentos gravitam em torno da relação quantidade-preço; 

1.4) A eficiência técnica corresponde a uma economia de escala “externa”; 

1.5) No longo prazo, o produtor-vendedor atomístico deverá abandonar o mercado se o seu rendimento 

total não permite cobrir os seus custos totais.  

 

GRUPO II (3x2=6 valores) 

2.1) A cadeia de produtos alimentares “New Vegan” efetuou um estudo, para determinar a elasticidade-

preço da procura relativamente a um dos produtos que vende em Portugal, um bolo de chocolate vegan.  

Após a realização do estudo, concluiu que a referida elasticidade-preço teria um valor de 0,5. Sabendo 

que a variação percentual da quantidade procurada foi de 5%, determine qual a variação percentual dos 

respetivos preços para o mesmo intervalo de tempo e interprete os valores em causa.  

2.2) Imagine que, no início de 2019, perante um aumento de 40% no preço do bolo de chocolate vegan, 

ocorreu um aumento de 80% nas quantidades procuradas do bolo de abóbora. Determine o valor da 

respetiva elasticidade-cruzada e interprete o referido resultado. 

2.3) Joseph, empresário do setor da restauração, detém 100% das participações da “New Vegan”. 

Apercebendo-se de que os resultados da empresa têm vindo a decrescer ao longo do tempo, procura uma 

alternativa de financiamento para a mesma. O que lhe sugere? 

 

GRUPO III (4 valores) 

Problematize uma das seguintes afirmações para tal, no máximo, utilizando quinze linhas: 

3.1) “(…) as políticas educativas ou formativas procuram – embora nem sempre o consigam – 

aumentar a elasticidade da procura”1. 

 

3.2) “Um outro ponto no qual se nota o efeito do poder de mercado do monopolista é o da estratégia 

de discriminação de preços”. 

 

 

                                                           
1  As citações reportam-se à 3.ª Edição (4.ª Reimpressão da Edição de Fevereiro de 2005) do livro «Introdução à 

Economia» - Almedina 2014, da autoria do Professor Doutor Fernando Araújo (pp. 192 e 364 respetivamente). 



CRITÉRIOS DE CORREÇÃO2  

GRUPO I 

1.1) Verdadeiro (pp. 283 e ss.) 

1.2) Falso (pp. 154 e ss.) 

1.3) Verdadeiro (pp. 147 e ss.) 

1.4) Falso (pp. 279 e ss.) 

1.5) Verdadeiro (pp. 321 e ss.) 

 

GRUPO II 

2.1) Fórmula de cálculo; variação percentual de preços = 10%; Procura inelástica; Pressupostos 

e interpretação 

2.2) Fórmula de cálculo; EC= 2; bem sucedâneo imperfeito; caracterização 

2.3) Opções de financiamento das empresas; recurso ao mercado de capitais (obrigações, ações); 

crédito bancário; autofinanciamento por recurso a lucros não-distribuídos 

 

GRUPO III 

3.1) Elasticidade-preço da procura; forma de cálculo e interpretação; fatores que despoletam 

aumento e diminuição da elasticidade-preço da procura; coeteris paribus, contração da 

escala da procura; declínio de receitas dos vendedores; desincentivo à expansão do 

processo produtivo. 

 

3.2) Conceito de poder de mercado; propósitos da política de discriminação de preços; os 

problemas associados à “lei do preço único” em mercados de concorrência imperfeita 

(v.g. monopólios); alternativas para a minimização das perdas de bem-estar;  

                                                           
2  As citações reportam-se à 3.ª Edição (4.ª Reimpressão da Edição de Fevereiro de 2005) do livro «Introdução à 

Economia» - Almedina 2014, da autoria do Professor Doutor Fernando Araújo. 


