
 

TÓPICOS DE CORREÇÃO 

 

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

ECONOMIA I – Exame Escrito (1.ª Época) – 2019/2020 

17.01.2020/ 11h30m/ Dia – Turmas B/ Duração: 90 m. 

 

GRUPO I (4 x 2 v. = 8 v.) 

Sem ultrapassar as sete linhas por resposta, explique fundamentadamente se as seguintes frases são 

verdadeiras ou falsas: 

I.1) Não existem quaisquer custos de oportunidade associados às decisões do Estado; 

Falso. Conceito de racionalidade associada á escolha. Conceito de custo de oportunidade. Ideia de Big Trade-Off. 

Dilema do decisor público entre justiça e eficiência.  

I.2) Sendo um monopolista um price maker, este tem total liberdade na fixação do preço;  

Falso. Limitação mínima: o incentivo mínimo à entrada no mercado. Cobertura dos custos de produção. Limitação 

máxima: disposição de pagar (procura). Relação do preço com a receita marginal e custo marginal. 

I.3) Os bens de Veblen são uma exceção à Lei da Procura porque o seu consumo sobe independentemente 

da variação do preço; 

Falso/impreciso. Conceito de bens de Veblen ou bens conspícuos. O consumo sobe caso o preço suba. Consumo 

ostentatório. 

I.4) A Procura é um comportamento típico dos que se dirigem ao mercado mesmo que não tenham efetivo 

poder de compra 

Falso. Premissa essencial da Procura é o efetivo poder de compra. Comportamento dos que se dirigem ao mercado 

para satisfazer necessidades.  

 

GRUPO II (8 v.) 

Analise as seguintes hipóteses e responda de forma fundamentada, recorrendo à apresentação de gráficos 

quando se justifique: 

II.1) A Papelaria Fernando tornou-se conhecida pelos seus dossiers de cor rosa fluorescente muito populares 

entre as adolescentes. Face a esta situação, aumentou em 20% o preço dos dossiers. Isso levou a uma quebra 

de vendas na ordem dos 60%. 

a) Calcule a elasticidade da procura face a esta variação de preço e interprete o resultado (1 valor). 

Epp= Variação % Quantidade: Variação% Preço 

60:20=3  Procura Elástica 

Variação da quantidade mais do que proporcional à variação de preço.  

Efeito de substituição e efeito rendimento. 

b) Face a esta situação, que política de preços deve a Papelaria Fernando tomar. Justifique a sua 

resposta (1 valor); 
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Análise da elasticidade da procura na visão do produtor. Política de pricing. É mais compensador descer 

os preços nestes casos. 

c) A Maria, aluna do 10º ano, adora os dossiers da Papelaria Fernando mas também gosta das canetas 

da Papelaria Stamps. Sabendo que a Maria tem uma mesada de 100€, que cada dossier custa 5€ e 

cada caneta 2€, quais a opções de consumo destes bens? (1 valor)  

Reta Orçamental com extremos com 20 Dossiers e 50 canetas. 

Preço relativo Dossier = 5/2=2,5 canetas 

Preço Relativo Caneta = 2/5=0,4 Dossier 

Custo de oportunidade. 

II.2) A Margarida detém um vínculo laboral estável e ganha 1.000€ por mês. Contudo, decide despedir-se e 

dedicar-se inteiramente ao seu Blogue “A Pipoca Salgada”. Neste momento, Margarida obtém receitas de 

publicidade e de representação de marcas mas teve de investir em software para melhorar o funcionamento 

do site, bem como numa máquina fotográfica de alta definição para melhorar a qualidade das fotografias 

postadas. Pagou ainda a um web designer para reformular a imagem do site. 

A Margarida fez o seguinte levantamento de dados: 

Publicidade 2.000 

Representação de Marcas  1.500 

Software 750 

Máquina Fotográfica 1000 

Web Designer 1.000 

 

a) Indique qual o valor do Lucro Contabilístico e Lucro Económico atendendo a todos os dados 

fornecidos (1 valor). 

Lucro Contabilístico = Receita Total-Custos Explícitos  

Lucro Contabilístico= 3.500-2.750=750 

 

Lucro Económico= Receita Total-(Custos Explícitos+Custos Implícitos) 

Lucro Económico=3.500-(2.750+1.000)= -250 

b) O negócio da Margarida, enquanto bloguer, está a correr bem? Justifique a sua resposta (1,5 

valores).  

Resultado contabilístico vs. Resultado económico. Diferença entre lucro contabilístico e lucro económico.  

Prejuízo económico e análise do mesmo. Análise das possibilidades de manutenção ou fecho do negócio. 

Custos irrecuperáveis. 

 

II.3) Armando, embora ainda convalescido com a morte do seu tio Gervásio, apercebe-se que é o herdeiro 

único da fortuna monetária do “Tio Solteirão”. Após o processo legal de herança, Armando dirige-se a uma 

instituição bancária que lhe oferece uma taxa de juro de 2% em caso de depósito com duração obrigatória 

de 1 ano. Nesse mesmo dia, o Governo declara que prevê uma taxa de inflação anual de 2%. 

a) Indique os benefícios e desvantagens deste depósito, recorrendo aos conceitos de juro que 

conhece (1 valor). 
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Conceito de Juro Real e Juro Nominal. Influência da taxa de inflação. Taxa de juro real nula. 

Ineficácia do investimento. 

b) Partindo do pressuposto que Armando não tem problema em não dispor do valor herdado no 

prazo de 5 anos, sugira duas opções de investimento justificando a sua escolha. (1,5 valores) 

Opções de investimento a prazo com consequências na liquidez. 

Opção de investimento mais adequado a Armando. Fator Risco e Tempo associados. 

Compra de bens, depósitos a prazo, obrigações.  

 

 

GRUPO III (4 v.) 

Sem ultrapassar as vinte linhas, comente o seguinte excerto de notícia da TSF: 

 

Mercados de concorrência perfeita vs. Mercados de concorrência imperfeita. Caracteristicas. 

Oligopólios, em especial Carteis. A cooperação entre oligopolistas: Acordos entre concorrentes, Troca de 

informação, liderança de empresa ou Equilíbrio estratégico. 

Benefícios e desvantagens para oligopolistas e consumidores. 

Mecanismos de intervenção do Estado para regulação económica (papel da Autoridade da Concorrência, por 

exemplo). 

 

 


