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Grupo I – Escolha apenas cinco frases e explique, fundamentando no máximo de 7 
linhas por frase, se estão certas ou erradas: (5 × 2 valores) 
 

1. Segundo o princípio do benefício as pessoas devem ser tributadas 
proporcionalmente ao uso que fazem dos bens públicos. [Certo. p. 536 e ss] 

2. A curva da procura agregada contrai-se quando há uma redução de impostos ou 
de taxas de juro. [Errado. p. 616 e ss] 

3. A atuação dos sindicatos resulta numa convergência entre a oferta e a procura de 
trabalho. [Errado. p. 701 e ss] 

4. O PIB per capita não permite excluir do crescimento económico a quota-parte 
deste crescimento atribuível à expansão demográfica. [Errado. p. 668 e ss] 

5. A taxa natural de desemprego corresponde ao nível de desemprego do pleno 
emprego. [Certo. p. 695 e ss] 

6. A eficiência de um sistema fiscal mede-se apenas pelo nível de custos que 
provoca nos contribuintes. [Errado. p. 524 e ss] 

 
Grupo II – Relacione, num máximo de 12 linhas por alínea: (2 × 3 valores) 
 

A. Captação de renda e falhas de intervenção estatal. 

[Desvio, para proveito próprio, de uma remuneração que não seria necessária 
para incentivar uma atitude eficiente, risco moral, agency problem. p. 602 e 
ss] 

B. Impostos pigouvianos e mercado ambiental. 

[Taxa ambiental, emission fee, duplo benefício, poluidor-pagador, perspetiva 
coarseana, protocolo de Quioto. p. 572 e ss] 
 

Grupo III – Comente, com base nos seus conhecimentos de Economia, a seguinte 
afirmação, no máximo de uma página: (4 valores). 
 

 “O problema principal dos incentivos à eficiência em organizações complexas é o 
da sintonia de interesses e de condutas entre pessoas que dividem entre elas o 



trabalho e são, por isso, obrigadas a confiarem umas nas outras (...)”, in Fernando 
Araújo, Introdução à Economia, 3.ª Edição, p. 426. 

[Vide, pp. 425 e ss., v.g., separação entre titularidade e controlo da empresa, 
teoria da agência, assimetria informativa, risco moral, incentivos e 
alinhamento de interesses, limitação do controlo da empresa pelo mercado] 
 

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