
 

 1/2 

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 
ECONOMIA I 

Exame de Coincidências 
22 de janeiro de 2019 - Turma da Noite: 90 min. 

 

GRUPO I (8 valores: 2 x 4) 

 

Escolha apenas quatro frases e explique, fundamentando (no máximo de sete linhas), se estão certas 
ou erradas: 

1) Os conceitos de excedente do produtor e de lucro são equivalentes; (Verdadeiro. Vide p. 227) 

2) O esforço redistributivo promove uma situação equiparável a um jogo de soma nula; 
(Verdadeiro. Vide p. 235) 

3) As economias de gama surgem em unidades de produção com elevados custos fixos e baixos 
custos marginais; (Errado. Vide p. 278) 

4) Por vezes, a estrutura do mercado torna mais eficiente a presença de um único produtor; 
(Verdadeiro. Vide p. 339) 

5) A ideia de racionalidade limitada assenta na necessidade de obter sempre informação completa 
para poder agir. (Falso. Vide p. 31 e ss.) 

 

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

 

Uma forte intempérie impediu o abastecimento, por via marítima, de champanhe à ilha da Madeira por 
altura das celebrações da passagem do ano.  

2.1 - Identifique, com ajuda de representação gráfica, os efeitos verificados, em consequência da 
situação descrita, num hipotético mercado do espumante nesta região (máximo cinco linhas, para além 
do gráfico).  

(expansão da procura do bem sucedâneo (espumante) geradora de aumento da oferta e dos preços; 
deslocação da curva da procura para a direita e deslocação ao longo da curva da oferta; vide pp. 158 
e ss) 

2.2 - Sabendo que a elasticidade da procura do espumante é 2, o que aconselharia os respetivos 
produtores a fazer perante um aumento dos custos de engarrafamento? (máximo sete linhas). 

(elasticidade-preço 2 corresponde a uma procura elástica (explicitação do conceito e forma de 
cálculo); um produtor não deve repercutir o aumento; vide pp. 174 e ss) 

2.3 - Assumindo que o espumante é um bem superior, indique um valor possível para a elasticidade 
rendimento deste produto (máximo cinco linhas). 

(valor superior a 1, variação mais do que proporcional das quantidades procuradas em relação à 
variação percentual do rendimento; vide p. 184)  

2.4 - Após vender a sua participação acionista numa empresa de transportes, Manuel pondera várias 
opções de investimento. Está indeciso entre investir na aquisição de porcelana chinesa e na subscrição 
de obrigações. Utilizando os seus conhecimentos de Economia o que aconselharia (máximo sete 
linhas)? 
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(investimento real vs. investimento financeiro; risco de perda de valor do bem e problemas de liquidez; 
posição do credor obrigacionista, segurança, alteração das taxas de juro problemas de liquidez; vide 
pp. 283 e 284) 

 

GRUPO III (4 valores) 

 

Escolha apenas uma das alíneas infra e relacione, utilizando os seus conhecimentos de Economia, os 
conceitos relevantes (máximo 12 linhas): 

a) Falhas de mercado e falhas de intervenção estatal; 

(eficiência vs justiça, externalidades, poder de mercado, assimetrias informativas, vias de 
intervenção, produção direta de bens, criação de incentivos, imposição de condutas, falhas de 
governo, informação imperfeita, problemas de incentivos, responsabilização, entre outros; pp. 56 e 
ss) 

b) Taxa de Juro e Taxa de Desconto.  

(fundamento do juro, juro nominal, juro real, escolha do nível de poupança, preferência pelo 
presente, utilidade descontada, fator risco; pp. 259 e ss e pp. 299 e ss.) 

 
Nota: As páginas objeto de referência respeitam ao Manual Introdução à Economia, Fernando Araújo, 3.ª Edição, 
2005 

* * * * * * * 
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