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CORREÇÃO 

 

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

1. Indique, de forma justificada, se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas, sem 

exceder o máximo de oito linhas por resposta: 

 

1.1. O mercado de concorrência monopolística destaca-se pelo sacrifício da fluidez.  

R: Verdadeira – p. 390-394 

1.2. Quando um investidor subscreve títulos obrigacionistas, ele torna-se proprietário de 

parte da empresa emitente.   

R: Falsa – p. 284-285  

1.3. No mercado concorrencial, o facto de no longo prazo ter desparecido o lucro 

económico não significa que não subsista um lucro contabilístico. 

R: Verdadeira – p. 323-326 

1.4. Nenhum agente económico está limitado à base inicial de que emergem as suas 

vantagens comparativas.  

R: Verdadeira – p. 118-125 

1.5. Segundo a Primeira Lei de Gossen, a utilidade total tende a ser menor a cada nova 

dose de um bem que é aplicada na satisfação de uma necessidade.   

R: Falsa – p. 223-224. 

 

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

2. Analise as seguintes hipóteses e responda de forma justificada, sem exceder o máximo de 

oito linhas por resposta. 

 

2.1. A empresa Padaria maravilha dedica-se à produção e venda de pão. No mês de 

dezembro de 2019, vendeu 20.000 pães ao preço unitário de € 0,50. No mês de janeiro de 



2020, tendo aumentado os seus preços para € 0,75 por unidade, vendeu apenas 18.000 

pães.  

Calcule o valor da elasticidade-preço da procura e interprete o respetivo resultado.  

R: Elasticidade preço da procura = ∆ % QP / ∆ % P. Considerando os dados 

apresentadores: -10% / 50% = EPP 0,2. As quantidades procuradas variaram menos 

do que proporcionalmente face à variação do preço, pelo que a procura é inelástica.  

2.2. Tendo em conta os dados apresentados na pergunta anterior e as características do 

produto, considera que o Estado pode modelar os seus impostos de forma mais eficiente 

e justa através do aumento da carga tributária incidente sobre o consumo de pão? 

R: Redução das perdas absolutas de bem-estar através da tributação de um bem 

com procura inelástica / Injustiças decorrentes da tributação de bens de primeira 

necessidade; p. 237 – 246.  

2.3. Suponha que, durante um período de instabilidade económica, o Estado pretende 

fixar um preço máximo para a venda de pão de forma a garantir que a generalidade dos 

agentes económicos consiga aceder ao consumo deste produto.  

Indique qual a forma de identificar um preço máximo eficaz e quais as possíveis 

consequências da sua implementação para o mercado.  

R: Preço máximo inferior ao preço de equilíbrio / Excesso de procura / 

Racionamento / Reação do mercado negro; p. 200-203; 204-206.  

 

GRUPO III (4 v.) 

3. Sem ultrapassar as vinte linhas, comente de forma fundamentada e à luz das matérias 

relevantes da disciplina a seguinte afirmação: 

 “Os mercados lidam muito bem com riscos diversificáveis e com riscos decorrentes de 

incertezas: situações em que ninguém sabe o que vai acontecer, quem vai ter a casa inundada, 

ou quem ficará doente. No entanto, os mercados têm muito mais problemas com situações nas 

quais algumas pessoas sabem coisas que outras pessoas não sabem (…) que podem distorcer a 

decisão económica e, por vezes, impedir que tenham lugar transações económicas mutuamente 

benéficas”.  

PAUL KRUGMAN, ROBIN WELLS, Microeconomics. Worth Publishers, 2ª Edição, 2009, p. 

559. 

R: P. 412 - 424  



 

NOTA: Todas as páginas citadas na correção referem-se à seguinte obra:  

FERNANDO ARAÚJO, Introdução à Economia. Almedina, 3ª Edição, 2006.  

 


