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FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Exame Escrito de Economia II – Noite 

12 de junho de 2019 / Duração: 90 m  

 

GRUPO I 
(10 valores = 5×2) 

Escolha apenas 5 frases e explique, justificando (sem exceder 7 linhas por cada resposta), se estas 
estão certas ou erradas: 

1. O desemprego é cíclico quando tem origem em flutuações macroeconómicas. [Certo. Vide p. 699 e 
ss]. 

2. A inflação resulta sempre do aumento nominal dos salários. [Errado. Vide pp. 724 e ss]. 

3. O sistema de venda parcial da empresa ao comissário elimina totalmente a margem de risco moral. 
[Errado. Vide p. 432 e ss]. 

4. A Curva de Lorenz permite determinar o nível de produtividade de uma economia. [Errado. Vide p. 
485 e ss]. 

5. A desconcentração e a descentralização políticas multiplicam problemas de risco moral e de 
deficiências de supervisão. [Certo. Vide pp. 602 e ss.]. 

6. É a aplicação do teorema de Coase que explica a generalização de métodos de controlo da poluição 
através da constituição de mercados. [Certo. Vide pp. 561e ss.]. 

 

GRUPO II 
(6 valores = 4+2) 

Atentas as seguintes hipóteses, responda, usando a terminologia própria de economia, às seguintes 
questões (sem exceder as 7 linhas por resposta): 

1) Manuel, proprietário de uma empresa de tuk-tuks em Lisboa, receia não conseguir assegurar o zelo e 
dedicação dos seus trabalhadores, com potencial impacto negativo na qualidade do serviço. Com base 
nos seus conhecimentos de economia, o que aconselharia a Manuel para solucionar este problema? 
[pp. 704 e ss., v.g., salário de eficiência; incentivo à diligência; incentivo negativo; medo do 
desemprego; risco moral]. 

2) Apesar dos bons resultados na sua empresa, Manuel receia o impacto da tributação no rendimento 
gerado, em particular porque considera que todos impostos são suportados, em última análise, por 
pessoas individuais. Utilizando os seus conhecimentos de economia, comente o receio de Manuel. 
[pp. 522 e 523 e ss., v.g. tributação do rendimento, disparidade entre a incidência jurídica e a 
incidência económica, simplificação dos procedimentos tributários, razões políticas].  

 

 

GRUPO III 
(4 valores) 

Escolha apenas uma alínea e relacione, sem exceder 10 linhas, os conceitos relevantes: 

a) “Quase-renda” e elasticidade da oferta: 
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[p. 471 e ss, Rendimentos que ultrapassam o custo de oportunidade de curto prazo; Fatores 
fornecidos com inelasticidade no curto prazo; Elasticidade crescente à medida que se vai 
alongando o prazo] 

b) Procura agregada e desvalorização cambial.  

[p. 645 e ss, Exportações líquidas; Efeito Mundell-Fleming, Correlação inversa em relação 
ao nível de preços] 

* * * * * * * 

 


