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Grupo I (2,5 val.) 

Comente a seguinte afirmação: 

A teoria da agência trouxe uma nova perspetiva à análise do modelo empresarial em que é notória a 

separação de objetivos entre proprietário e gestor. 

Tópicos de correção: evolução da teoria microeconómica que realça as consequências da separação 

entre propriedade e gestão, a presença de objetivos que vão além da maximização do lucro, a distonia 

entre os objetivos do proprietário da empresa e daquele que é contratado para a gerir.  

 

Grupo II (2,5 val.) 

Comente a seguinte afirmação: 

O acesso ao mercado de trabalho, além de fundamental para a realização do ser humano, é uma forma 

de garantir que cada um consegue utilizar o seu mérito em proveito da sua condição económica. 

Tópicos de correção: o mercado de trabalho permite utilizar o capital humano acumulado por cada 

um em troca de rendimento, sendo a forma mais comum de obtenção do rendimento necessário ao 

sustento de cada um. A capacidade de diferenciação dentro do mercado de trabalho, assim como a 

sinalização dessa diferenciação, determinará o nível de rendimento que pode ser obtido a partir do 

trabalho. 

 

Grupo III (2,5 val.) 

Responda à seguinte questão: 

Em que medida é que o conceito de elasticidade rendimento ajuda a explicar que, a partir de 

determinado nível de crescimento económico, este passa a ser compatível com medidas de proteção 

ambiental? 

Tópicos de correção: a Curva de Kuznets é uma representação gráfica em forma de U a partir da qual 

o seu autor veio propor que a correlação entre crescimento económico e qualidade ambiental começa 

por ser negativa (para crescerem os países precisam de deteriorar o meio ambiente, degradar recursos, 

etc) mas, a partir de determinado nível de crescimento, passa a ser positiva no sentido em que o 

crescimento se faz com maior proteção do ambiente. Parte da explicação para esse fenómeno relaciona-

se com a elasticidade rendimento da procura: a partir de determinado nível de rendimento, as pessoas 

estão dispostas a pagar mais pela proteção ambiental. 

 



Grupo IV (2,5 val.) 

Responda à seguinte questão: 

Em que consiste o paradoxo de Tullock e quais as explicações avançadas para o fenómeno que o mesmo 

descreve? 

Tópicos de correção: o paradoxo de Tullock descreve a prática comum de os corruptores conseguirem 

corromper oferecendo valores inferiores aos do benefício que obtêm com a prática da corrupção. 

Possíveis explicações para esse fenómeno são a necessidade de o manter secreto assim como a 

concorrência entre os que são alvo de tentativas de corrupção. 

 

Grupo V (2,5 val.) 

Em que medida é que o Teorema de Coase inspirou a criação de mercados de quotas negociáveis? 

Tópicos de correção: o teorema de Coase identificou duas condições necessárias para a criação de um 

mercado em situação de externalidade negativa – custos de transação reduzidos ou inexistentes e 

direitos de propriedade definidos. Estas duas condições foram reproduzidas nos mercados de quotas 

negociáveis – a definição das quotas iniciais corresponde à definição inicial dos direitos de propriedade, 

as regras criadas para a negociação entre os envolvidos permitem a existência de custos de transação 

reduzidos. 

 

Grupo VI (6 val. – 2 val. por questão) 

Responda às seguintes questões: 

1) Distinga os conceitos de desemprego friccional e de desemprego estrutural; 

Tópicos de correção: desemprego friccional ocorre quando os agentes transitam de uma situação 

laboral pior para uma melhor, correspondendo a uma situação positiva na sua evolução profissional. 

Desemprego estrutural ocorre quando pessoas ficam desempregadas em consequência de a sua função 

já não ser valorizada pelo mercado.   

2) Em que consiste a fórmula MV = PT? 

Tópicos de correção: massa monetária x velocidade de circulação equivale a nível geral de preços x 

volume total de transações numa economia. É a fórmula que permite sustentar que só os aumentos da 

massa monetária que se situem acima do volume total de transações é que provocam aumento do nível 

geral de preços (inflação). 

3) Em que consiste o deflator do PIB? 

Tópicos de correção: é uma correção do PIB que permite anular o efeito da inflação. 

 

Expressão escrita (1,5 val.) 


