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FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

ECONOMIA I 

Exame (Coincidências) 

28 de janeiro de 2020 - Turma da Noite: 90 minutos 

 

GRUPO I (10 valores: 2 x 5) 

 

Escolha apenas cinco frases e explique, fundamentando (no máximo de sete linhas), se estão certas ou 

erradas: 

1) O custo de oportunidade é a mais valiosa das alternativas preteridas; [Certa. Vide pp. 42 e ss] 

2) A existência de ineficiências no mercado abre a possibilidade de intervenção do Estado, mas 

não a reclama; [Certa. Vide pp. 60 e ss] 

3) A produção e o consumo não crescem com a especialização dos agentes económicos; [Errada. 

Vide pp. 129 e ss] 

4) A curva de indiferença representa o conjunto de situações em que o vendedor se encontrará 

igualmente satisfeito; [Errada. Vide pp. 248 e ss] 

5) Existirá fluidez se for possível uma diferenciação dos produtos, que os torne imperfeitos 

substitutos ou sucedâneos uns dos outros; [Errada. Vide pp. 313 e ss] 

6) O monopolista não tem, na maior parte dos casos, a possibilidade de interferir decisivamente no 

nível de preços do mercado. [Errada Vide pp. 337 e ss] 

 

 

GRUPO II (7 valores: 2; 2; 3) 

 

1 – As cheias do Mondego destruíram uma parte significativa dos arrozais na zona centro, o que muito 

preocupou o mercado de restauração local que dele dependem. Explique, com a ajuda de representação 

gráfica, o potencial impacto da situação descrita nos restaurantes de risotto da mesma zona (no máximo 

de sete linhas, para além do gráfico). [Vide pp. 158 a 165. Ceteris paribus retração da oferta em 

virtude do aumento dos custos de acesso à matéria-prima, deslocação da curva da oferta para a 

esquerda, deslocação ao longo da curva da procura, novo ponto de equilíbrio, aumento dos preços] 

2 –As baixas temperaturas que se têm feito sentir em todo o território nacional fazem prever um mau 

ano agrícola. Duarte, agricultor, não se encontra apreensivo perspetivando até a obtenção de receitas 

relevantes. Utilizando os seus conhecimentos de economia comente a perspetiva de Duarte (no máximo 

de sete linhas). [Vide pp. 168 e ss. Efeito de King; inelasticidade da procura de certos produtos 

agrícolas; aumento dos preços, um mau ano agrícola pode aumentar o rendimento dos 

agricultores] 
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3 - Imagine que perante um aumento de 20% no preço dos alperces, ocorreu um aumento de 60% nas 

quantidades procuradas de pêssegos. Determine o valor da respetiva elasticidade-cruzada e interprete o 

referido resultado (no máximo de sete linhas, para além dos cálculos). [Vide pp. 177 e ss fórmula de 

cálculo, resultado igual a 3, pêssegos e alperces como bens sucedâneos (um do outro), 

características dos bens sucedâneos]. 

 

 

GRUPO III (3 valores) 

 

Escolha apenas uma das alíneas infra e relacione, utilizando os seus conhecimentos de Economia, os 

conceitos relevantes (máximo de 15 linhas): 

 

a) Maximização e Leis de Gossen; 

[Vide pp. 223 e ss. utilidade marginal, maximização da satisfação individual, primeira Lei de 

Gossen, segunda Lei de Gossen] 

b) Os custos no curto e no longo prazo. 

[Vide pp. 276 e ss. rendimento marginal decrescente e efeitos de escala, rendimentos de escala, 

custos médios no longo prazo] 

 

* * * * * * * 

 


