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GRUPO I (10 valores: 5 x 2v.) 
Atentes nas seguintes frases e, de forma fundamentada e utilizando conceitos económicos, 
explique se as mesmas são verdadeiras ou falsas. Utilize cerca de sete linhas por resposta. 
 
I.1. A curva de custos totais médios apresenta sempre uma tendência descendente. 

 Falso. Curva em “U”. 
 
I.2. Bens de produção conjunta e bens complementares são o mesmo tipo de bens. 

 Falso. Bens cuja produção leva à produção de outros bens. Bens com elasticidade 
cruzada inferior a zero. 
 
I.3. A fronteira das possibilidades de produção não é susceptível de quaisquer 

alterações. 

 Falso. Alterações da FPP devido a variações qualitativas e quantitativas dos factores de 
produção. 

 
I.4. A taxa de juro é sempre equivalente à taxa de inflação. 

 Falso. Taxa de juro supera a taxa de desconto e acresce à mesma um prémio de inflação. 
 
I.5. O monopolista é um price-taker. 

 Falso. O monopolista tem poder de mercado. 
 
 
 

GRUPO II (7 valores: 2v. + 2v. + 3v.) 
 

II.1.  Admita que as alterações climáticas diminuem a captura de sardinha na época dos 
Santos Populares. Identifique, com ajuda de representação gráfica, os efeitos 
verificados em consequência da situação descrita no mercado das saladas de 
pimento. 

 Efeito exógeno no mercado das sardinhas e retracção da respectiva oferta. 
Considerando as saladas um bem sucedâneo, aumento da respetiva procura. 
Considerando um bem complementar, retracção da respectiva procura. 

 
II.2. Sabendo que a elasticidade-preço da procura das sardinhas é de 7, o que aconselha 

os seus vendedores a fazer mediante um aumento dos respetivos custos de 
produção? 

 Há elasticidade. O aumento de preço levará a uma retracção mais do que proporcional 
da quantidade procurada. 

 
II.3.  A menor captura de sardinhas permitiu que os vendedores de carapau tivessem 

aumentos consideráveis dos seus rendimentos. Com esses rendimentos acrescidos, 
os vendedores de carapau, muito avessos ao risco, pretendem efectuar um 
investimento. Identifique as questões económicas subjacentes às referidas 
circunstâncias. 

 Identificar sardinhas e carapaus como bens sucedâneos. Aversão ao risco e opções de 



investimento. Os depósitos bancários e as reduzidas taxas de juro. 
 
 
 

GRUPO III (3 valores) 
 

Comente a afirmação abaixo. Utilize cerca de quinze linhas. 
 
«A melhor forma de um mercado lidar com situações de risco moral passa por educar os agentes a agir 
eticamente. É nisso que consiste investir em capital humano.» 

 Os conceitos não têm qualquer relação directa. Identificar as assimetrias informativas 
como falhas de mercado e, no contexto das mesmas, as situações de risco moral. 
Referência ao capital humano como factor produtivo. Fontes das vantagens comparativas. 


