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GRUPO I (8 valores: 2 x 4) 

Escolha apenas 4 frases e explique, fundamentando (no máximo de 7 linhas), se estão certas 

ou erradas: 

a) Uma externalidade é uma situação em que uma atuação económica prejudica o bem-

estar de outro agente económico por vias intra-mercado; [Falso. Vide pp. 56 e ss] 

b) Da primeira lei de Gossen decorre que a utilidade marginal de todos os bens empregues 

na satisfação de necessidades deverá estar perfeitamente nivelada; [Falso. Vide pp. 224 

e ss] 

c) O efeito rendimento faz aumentar a elasticidade preço da oferta; [Falso. Vide pp. 187 e 

ss] 

d) Os agentes económicos que revelam menor aversão ao risco devem investir em 

depósitos a prazo; [Falso. Vide p. 284] 

e) Um aumento da taxa de juro causará um aumento do valor relativo do consumo futuro e 

deverá redundar num incentivo à poupança. [Verdadeiro/Falso. Vide pp. 258 e ss] 

 

GRUPO II (8 valores: 1,5; 2,5; 2,5; 1,5) 

2.1. Nos últimos meses, têm sido exibidas várias campanhas publicitárias que utilizam modelos, 

masculinos e femininos, apresentando grandes extensões do corpo tatuadas, o mesmo sucedendo 

com inúmeros desportistas, atores e cantores. Explique, com a ajuda de representação gráfica, o 

impacto da situação descrita num potencial mercado de prestação de serviços de tatuagens, em 

Portugal (no máximo de cinco linhas, para além do gráfico). [Vide pp. 155 e ss. Ceteris 

paribus influência na procura da alteração de gostos e efeito da publicidade que faz expandir 

a procura destes serviços, deslocação da curva da procura para a direta, deslocação ao longo 

da curva da oferta, novo ponto de equilíbrio, aumento dos preços] 

2.2. Manuel, empresário no setor da prestação de serviços de tatuagens, obtém uma receita anual 

de EUR 80.000, tendo suportado despesas de EUR 40.000. Antes de se ter lançado nesta 

atividade, Manuel era profissional de seguros, obtendo um rendimento anual de EUR 70.000. 

Calcule os lucros de Manuel, explicando as conclusões a que chegar (no máximo de cinco 

linhas, para além dos cálculos). [Vide pp. 270 e ss. custos implícitos vs. custos explícitos; 

lucro económico vs. lucro contabilístico] 

2.3. Para a prestação destes serviços, Manuel tem despesas com as tintas utilizadas nas 

tatuagens, com a renda do atelier e com a licença municipal para poder laborar ao sábado. 

Utilizando os seus conhecimentos de economia, classifique os referidos custos de produção (no 

máximo de cinco linhas). [Vide pp. 272 e ss. custos variáveis vs. custos fixos vs. custos de 

funcionamento / critério] 

2.4. Utilizando os seus conhecimentos de economia, indique um valor possível para a 

elasticidade cruzada preço da procura de serviços de tatuagens em relação à prestação de 

serviços de acupunctura, que têm por base a utilização de agulhas e gozam, igualmente, de uma 

popularidade crescente (no máximo de cinco linhas). [Vide pp. 185 e ss. bens independentes, 

elasticidade cruzada preço da procura igual a 0] 

 



GRUPO III (4 valores) 

Escolha apenas uma das alíneas infra e relacione, utilizando os seus conhecimentos de 

economia, os conceitos relevantes (no máximo de 12 linhas): 

a) Oligopólios e Práticas de Cartel 

[Vide pp. 369 e ss. poder de mercado, concentração, IHH, cooperação oligopolista, lucros 

extraordinários, concorrência oligopolista e políticas anti-oligopolistas] 

b) Seleção Adversa e Assimetria Informativa. 

[Vide pp. 304 e ss. questão pré-contratual, assimetria quanto aos riscos, classes de risco muito 

heterogéneas, medidas de defesa desencadeiam contratados indesejáveis, implementação de 

mecanismo, de deteção, informação e revelação] 

 

* * * * * * * 


