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GRUPO I (10 valores: 5 x 2v) 
 

I. Leia antentamente as seguintes frases e explique de forma fundamentada se as 
mesmas são verdadeiras ou falsas. Utilize um máximo de cinco linhas em cada 
resposta. 
I.1. As restrições orçamentais podem ser graficamente representadas pela 
Fronteira de Possibilidades de Consumo [Verdadeiro, p .247] 
I.2. A noção de excedente do produtor é equivalente à de lucro. [Verdadeiro p. 
227] 
I.3. Num contexto de Concorrência Monopolística, a Fluidez tende a ser 
preservada. [Falso p. 391] 
I.4. A teoria dos mercados contestáveis afirma que o monopolista racional, perante 
um mercado contestável, produz na escala de eficiência. [Verdadeiro p. 359] 
I.5. Um salário mínimo que ultrapasse o preço de equilíbrio no mercado dos 
fatores determinará um excesso de oferta sobre a procura [Verdadeiro. Vide p. 
207 e ss] 

 
 

GRUPO II (6 valores: 1v; 2v; 1,5v; 1,5v) 
 

II.1. Imagine que é levada a cabo uma grande campanha publicitária respeitante a 
uma série que se encontra em exibição na plataforma Flixnet. Explique, com ajuda 
de representação gráfica, qual a reação do mercado das plataformas de streaming 
perante tal campanha. [Vide pp. 158 a 165. Ceteris paribus expansão da procura 
em virtude da publicidade, deslocação da curva da procura para a direita, 
deslocação ao longo da curva da oferta, novo ponto de equilíbrio.] 
II.2. Suponha que, no início de 2020, o preço do pacote de arroz passou de €2 
(preço de 2019) para €4. Sabendo que a procura de arroz diminuiu 50% no ano de 
2020, calcule a sua elasticidade-preço da procura. [Fórmula de cálculo da EPP; 
50/100 = 0,5; Procura inelástica] 
II.3. Imagine que o Sr. António é dono de uma mercearia na qual acabou de realizar 
um grande investimento e na qual ganha €5000€ por mês. No entanto, fez as suas 
contas e sabe que, se mudasse de ramo e abrisse uma hamburgueria gourmet, 
ganharia €10.000 por mês. Com base nos seus conhecimentos de Economia que 
conselho dá ao Sr. António? [Articular os conceitos de custo de oportunidade, 
custo histórico, lucro contabilístico e lucro económico.]  
II.4. Por que razão os empresários do sector da restauração se preocupam mais 
com a taxa do IVA do que os empresários do sector energético? Não é o IVA sempre 
suportado pelos consumidores? [O fenómeno da repercussão dos impostos e as 
elasticidades.] 
 
 

GRUPO III (4 valores) 
 

Sem exceder as 15 linhas, comente a seguinte frase:  



 

“Para muitos economistas, a intervenção do Estado terá sempre uma probabilidade 
de falhas muito mais ampla e grave do que toda e qualquer falha de mercado, todo e 
qualquer desvio do paradigma concorrencial perfeito – pelo que a rectificação das 
deficiências encontradas na formação de preços de monopólio (…) pode ser 
substituída com vantagem pela pura e simples abstenção do Estado.”, in Fernando 
Araújo, Introdução à Economia, 3.ª Edição, p. 359. [Vide pp. 197 e ss  e 359 e ss. 
Conceitos mais significativos: a interferência do Estado mesmo no contexto das 
falhas de mercado; falhas de intervenção; alusão às formas de combater o 
poder de mercado; da nacionalização dos monopólios à teoria dos mercados 
contestáveis; outras formas de autocorreção do problema por parte dos 
mercados] 


