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GRUPO I (5 x 2 v. = 10 v.) 

1. Sem ultrapassar as sete linhas por resposta, explique, fundamentadamente, o valor de verdade 

(Verdadeiro/Falso) atribuído às seguintes afirmações: 

1.1) Coeteris paribus, a existência de ordens profissionais diminui a liberdade de entrada e saída nos 

respetivos mercados; 

1.2) A curva da oferta é essencialmente a curva dos custos médios; 

1.3) Um dos pressupostos inerentes à designada Curva de Laffer é o de que a redução da taxa de um dado 

imposto condicionará, por regra, a respetiva receita arrecadada;  

1.4) No caso dos designados bens normais, existe uma correlação positiva entre rendimento e consumo. 

1.5) Uma das formas típicas de correção de falhas de mercado por parte do Estado é a produção direta de 

bens. 

 

GRUPO II (2 x 3 v. = 6 v.) 

2. Analise as seguintes hipóteses, independentes entre si, e responda de forma fundamentada, para tal 

procurando não exceder as sete linhas por resposta. 

2.1) No contexto da proliferação de um documentário nas redes sociais, alusivo aos malefícios do consumo 

excessivo de carne para a saúde humana, o consumo de carne de suíno e bovino diminuiu cerca de 40% nas 

semanas seguintes, em Portugal. Por contraposição, no mesmo período temporal, ocorreu um aumento de 

cerca de 20% no consumo de produtos de base vegetariana. 

Com o auxílio de uma representação gráfica, descreva os principais aspetos de índole microeconómica 

associados a cada um estes fenómenos. 

2.2) Após um estudo efetuado pelo Ministério das Finanças, concluiu-se que a procura por bebidas 

espirituosas é altamente inelástica. Como resultado, o gabinete ministerial pondera a apresentação de uma 

proposta legislativa com o intuito de proceder a um aumento de cerca de 70% da carga fiscal incidente 

sobre o consumo deste tipo de bebidas.  

Pronuncie-se sobre os aspetos microeconómicos associados a este tipo de situação. 

2.3) Imagine que, no início do presente ano de 2020, perante um aumento de 60% no preço da carne de 

frango, ocorreu uma diminuição da quantidade procurada de cerca de 15%.  

Determine o valor da respetiva elasticidade-preço da procura e interprete o referido resultado. 

 

GRUPO III (4 v.) 

3. Sem ultrapassar as quinze linhas, comente a seguinte afirmação: 

“Chamemos «lucro normal» a esse ponto mínimo aceitável de lucro, sem o qual o sector é abandonado pelos 

empresários”. Fernando Araújo, «Introdução à Economia», 3.ª Edição, Almedina 2005, p. 325 
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TÓPICOS DE CORREÇÃO1 

 

GRUPO I (10 v.) 

1.1)  Verdadeiro (pp. 315 e ss.) 

1.2)  Falso (pp. 319 e ss.) 

1.3)  Falso (pp. 244 e ss.). 

1.4)  Verdadeiro (pp. 183 e ss.) 

1.5)  Verdadeiro (pp. 57 e ss.) 

 

GRUPO II (6,0 v.) 

2.1) Curva da procura e respetivo declive negativo; contração da curva da procura por carne de suíno e 

bovino; expansão da curva da procura por produtos de base vegetariana; Lei da Procura; fatores 

exógenos; elasticidade da procura e respetivo aumento; fluidez e contaminação de informação 

economicamente relevante 

2.2) Elasticidade-preço da procura; regas de pricing para procura inelástica; limites à tributação e efeitos 

económicos dos impostos; repercussão e bem-estar social; excedente do produtor e excedente do 

consumidor. 

2.3) Fórmula de cálculo da elasticidade preço da procura; procura inelástica (EPP = 0,25); política ótima 

de preços; limites de natureza social a aumento irrestrito de preço; relevo de potencial intervenção 

estatal, via preços máximos. 

 

GRUPO III (4,0 v.) 

- Lucro económico vs. lucro contabilístico; Custo de oportunidade; Conceito de rendimento médio e 

projeção estática em qualquer setor arbitrariamente considerado; remuneração de risco e incerteza; na 

ausência de lucro económico, pode persistir razão para que alguns produtores permaneçam em mercado; 

igualdade entre rendimento total e custos totais. 

 

                                                           
1  No caso dos Grupos I e III, os presentes tópicos têm por base as páginas da obra «Introdução à Economia», 3.ª 

Edição, Almedina 2005, da autoria do Senhor Prof. Doutor Fernando Araújo. 


