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Grelha de correcção 

 

 

GRUPO I 
 

Utilizando a terminologia adequada, enquadre e responda às questões abaixo, procurando não 

ultrapassar as 10 linhas por cada resposta. 

 

I.1. Em que circunstâncias pode fazer sentido encerrar uma empresa cuja contabilidade 

evidencia lucros? (3 valores) Tópicos de correcção: Lucro contabilístico vs. lucro económico 

 

I.2. No curto prazo, uma política de congelamento de rendas é benéfica para os inquilinos? (3 

valores) Tópicos de correcção: A estratégia de fixação de preços máximos; impactos da 

estratégia no curto prazo 
 

I.3. A dificuldade na utilização do conceito de custo de oportunidade resulta do facto de o 

mesmo obrigar a equacionar todo um universo alternativo de hipóteses preteridas a cada 

decisão? (3 valores) Tópicos de correcção: Definição de custo de oportunidade; relevância do 

conceito na ciência económica 

 

 

GRUPO II 
 

Na resposta às questões abaixo, utilize sempre a terminologia e os conceitos próprios da ciência 

económica. 

 

II.1. Explique a chamada lei da oferta e apresente a representação gráfica da mesma. (1 valor) 

Tópicos de correcção: Relação directa entre preços e quantidades oferecidas; representação 

gráfica de curva ascendente 
 

II.2. Assumindo que a elasticidade da procura de camisolas é igual a três, os respectivos 

vendedores devem preocupar-se com a subida dos custos das matérias-primas utilizadas na 

produção das mesmas? (2 valores) Tópicos de correcção: Procura elástica; variação da 

procura mais do que proporcional à variação dos preços  

 

II.3. Admita que a Assembleia da República cria um novo imposto sobre o consumo de gasóleo. 

Quais os possíveis impactos que esta medida pode, no curto prazo, ter sobre o mercado em 

questão? (2 valores) Tópicos de correcção: Repercussão fiscal; aumento da elasticidade com o 

decurso do tempo 
 

II.4. Tendo em consideração os dados da tabela abaixo, indique (a) os custos fixos, (b) os custos 

variáveis, (c) os custos totais e (d) os custos totais médios da empresa em causa. (2 valores) 

Renda €1.000 

Maquinaria €2.000 

Matérias-primas €1.000 

Consumo de energia €1.000 

Receitas €7.000 

Unidades Produzidas e vendidas 5.000 unidades 

Tópicos de correcção: (a) €3.000; (b) €2.000; (c) €5.000; (d) €1 

 

 



GRUPO III 
 

Escolha uma das afirmações abaixo e comente a mesma utilizando os seus conhecimentos de 

ciência económica. (4 valores) 

 

«A Economia é a ciência das escolhas feitas num contexto de escassez de recursos.» Tópicos de 

correcção: O objecto da ciência económica; o contexto de escassez e os seus corolários 
 

«Para que existam trocas basta a mera expectativa de um benefício líquido que resulte da 

realização das mesmas.» Tópicos de correcção: As trocas económicas como jogos de soma 

positiva; transigência face a ganho máximo; as expectativas 


