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GRELHA DE CORREÇÃO 

 

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

1. Comente, sem ultrapassar as sete linhas por resposta, a maior ou menor veracidade das seguintes 

afirmações: 

1.1) Verdadeiro. 

1.2) Verdadeiro. 

1.3) Verdadeiro. 

1.4) Falso. 

1.5) Falso. 

 

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

2. Analise as seguintes hipóteses e responda de forma fundamentada, procurando não exceder as sete linhas 

por resposta. 

2.1) Deslocação das curvas da procura, em contração no caso das viagens, em expansão no caso das máscaras. 

Identificação correta dos movimentos com explicação sobre a causa dos mesmos.  

2.2) Lucro contabilístico = receita total – custos totais. Receita total = n.º unidades vendidas x preço unitário = 200 

x 20.000 = 4.000.000. Custos totais = custos fixos + custos variáveis = 200.000 + (15.000x200) = 200.000 + 

3.000.000 = 3.200.00 LC = 4.000.000-3.200.000 = 800.000. A empresa tem lucro contabilístico, o que significa 

que está a gerar mais receitas do que os custos em que incorre. Desconhece-se o lucro económico, que transmite 

o custo de oportunidade da atividade que está a ser realizada.  

2.3) A taxa de juro adequada terá que se situar acima da taxa de desconto (4%) e da taxa de inflação (1%). em 1%.   

 

GRUPO III (4 v.) 

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

Tema do conceito de racionalidade em Economia, contraposição entre teoria neoclássica da racionalidade perfeita 

e teorias acerca da racionalidade limitada. Utilidade da construção teórica para a Economia e ponderação da relação 

entre esta e a realidade empírica. Introdução à Economia do Prof. Dr. Fernando Araújo, 3.ª Edição, 4.ª reimpressão 

da edição de fevereiro de 2005, Almedina, pp. 46-48 


