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GRUPO I (9 valores: 3 x 3v.) 

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

ultrapassar as 10 linhas por cada resposta (excluindo gráficos). 

1. O que é a elasticidade-preço da procura e qual o condicionamento provocado na mesma 

pelo efeito rendimento e efeito de substituição?  

Vide p.175 e 176 

2. Excedente do Consumidor e Excedente do Produtor? Represente graficamente ambos os 

excedentes num cenário de mercado eficiente e maximizador de bem-estar.  

Vide p. 225 a 228. Representação gráfica semelhante ao gráfico 6.6 p. 229 

3. O que representa a Curva de Laffer? Represente graficamente a mencionada curva.  

Vide p. 243 a 245. Representação gráfica semelhante ao gráfico 2 p. 245 

GRUPO II (7 valores: 2.v + 1v. + 2v. + 2v.) 

Utilizando a terminologia adequada, resolva as hipóteses práticas apresentadas abaixo. Apresente 

(i) os cálculos eventualmente efetuados e (ii) a interpretação dos resultados obtidos, procurando 

não ultrapassar as 7 linhas por resposta (excluindo cálculos). 

Imagine o seguinte cenário atendendo aos dados fornecidos e ao princípio Ceteris Paribus: 

Antonieta decide deixar o seu emprego de secretária, onde usufruía 1.000€, para iniciar a 

produção de marmelada biológica. Para tal, tem um fornecedor de marmelos e outro fornecedor 

de embalagens para o produto final. Para adquirir um fogão industrial e uma câmara de 

refrigeração, Antonieta contraiu um empréstimo e é ela que garante toda a mão-de-obra da 

produção sem ter ainda qualquer remuneração fixa. 

Para analisar como estava a decorrer o negócio, Antonieta fez o seguinte levantamento de dados: 

Marmelos 1.500€ 

Embalagens 1.000€ 

Empréstimo 1.000€ 

Unidades Produzidas 2.000 

Preço de venda de cada unidade 5€ 

 

1. Analise os custos e lucros da Antonieta atendendo a todos os dados que lhe foram 

fornecidos, indicando o seguinte: 

a) Custos fixos;  

CF= 1.000 (empréstimo) 

Vide p. 272 e 273 

b) Custo médio variável;  

CM=1.500+1.000=2.500    

CMV=2.500:2.000=1,25 

Vide p. 272 e 273 

c) Lucro contabilístico e lucro económico;     

Receita Total= 2.000x5=10.000  

Lucro Contabilístico=10.000-(1.500+1.000+1.000)=6.500 

Lucro Económico= 10.000-(1.500+1.000+1.000+1.000)=5.500 



Vide p. 270 e 271 

d) Representação gráfica dos custos médios totais com indicação dum possível 

ponto de lucro normal.  

Representação da curva em U com indicação da Escala Mínima de Eficiência 

como ponto indicador de Break Even, equivalente ao lucro normal. 

2. Imagine que que Antonieta passa a ser monopolista no mercado da marmelada. Poderá 

esse facto alterar o seu lucro? Justifique a sua resposta. 

Price maker; lucro extraordinário associado ao monopólio; 

Vide p. 345  

3. Com o passar do tempo, Antonieta percebe que as vendas do seu produto oscilam 

consoante os preços que pratica. Contudo, quando aumentou o preço de 5 para 7,5 a 

quantidade procurada diminuiu 50%. 

a) Calcule a elasticidade-preço procura neste caso e analise o resultado. 

EPP= variação percentual da quantidade procurada: variação percentual do 

preço 

EPP=50:50=1 

Elasticidade unitária:  Um aumento de preço levou à diminuição proporcional 

das quantidades procuradas. 

Vide p. 182 

b) Atendendo à informação sobre a elasticidade-preço procura, a Antonieta pode ter 

alguma ação para maximizar a sua receita? 

Uma vez que há elasticidade unitária subir ou baixar os preços vai provocar um 

efeito nulo.  

Vide p. 179. 

4. Antonieta está preocupada com a rápida deterioração do marmelo (matéria-prima 

essencial para a sua produção). 

a) Que influência tem esta característica na elasticidade-preço da oferta? Justifique a 

sua resposta. 

Bens perecíveis; menor elasticidade da procura 

Vide p. 184 e ss. 

b) Que influência teria na elasticidade-preço da oferta o facto de Antonieta também 

produzir geleia de marmelo? 

Efeito de substituição do lado do produtor; aumento da elasticidade da procura 

Vide p. 184 e ss. 

GRUPO III (4 v.) 

Escolha apenas uma das alíneas infra e utilize os seus conhecimentos de economia para expor e 

relacionar os conceitos relevantes (máximo de 20 linhas): 

 

a) As reações do mercado negro face à imposição de preços mínimos 

Vide p. 203 e seguintes. 

 

b) O papel da publicidade na concorrência monopolística. 

Vide p. 398 e seguintes. 

 

Nota: 

Referências indicadas: Fernando Araújo, “Introdução à Economia”, 3ª Edição, Almedina, 2005 


