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FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

ECONOMIA I 

Exame (Época Normal) 

15 de janeiro de 2021 - 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) A ideia de racionalidade limitada assenta na constatação de que o tempo é um bem escasso; 

[Certa. Vide pp. 31 e ss] 

2) Os ganhos das trocas não implicam agravamentos de interdependência; [Errada. Vide pp. 127 

e ss] 

3) O nível da procura dependerá muito frequentemente das expectativas do consumidor quanto à 

evolução, seja dos preços, seja do seu próprio rendimento disponível; [Certa. Vide pp. 155 e 

ss] 

4) A utilidade de cada nova dose de um bem tende a ser maior do que a utilidade de doses 

anteriormente aplicadas na satisfação de necessidades económicas; [Errada. Vide pp. 223 e ss] 

5) Os empresários são aqueles que, incentivados pela contrapartida do lucro, assumem as 

incertezas da organização produtiva dos recursos; [Certa. Vide pp. 309 e ss] 

6) A concorrência entre oligopolistas não compromete o seu poder de mercado. [Errada Vide pp. 

372 e ss] 

 

 

GRUPO II (6 valores: 3 x 2) 

Um forte nevão impediu que a Vila X, que viu todos os seus acessos comprometidos, fosse devidamente 

abastecida de cachecóis, tão adequados às baixas temperaturas que se faziam sentir. 

1) Identifique, com ajuda de representação gráfica, os efeitos verificados, em consequência da situação 

descrita, num hipotético mercado de golas de lã (máximo de cinco linhas, para além do gráfico).  



 

 2/2 

[expansão da procura do bem sucedâneo (golas de lã) geradora de aumento da oferta e dos preços; 

deslocação da curva da procura para a direita e deslocação ao longo da curva da oferta; vide pp. 158 

e ss] 

2) Sabendo que a elasticidade-preço da procura de golas de lã é igual a 1,5, o que aconselharia os 

respetivos produtores a fazer perante um aumento dos custos do tecido? (máximo de sete linhas).  

[elasticidade-preço 1,5 corresponde a uma procura elástica (explicitação do conceito e forma de 

cálculo); um produtor não deve repercutir o aumento; vide pp. 174 e ss)] 

 

GRUPO III (4 valores) 

 

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

conceitos relevantes (máximo de 15 linhas): 

 

1) A divisão internacional de trabalho; 

[Vide pp. 125 e ss. Transações de bens e serviços; deslocações de pessoas; movimentos de capitais; 

multilateralidade; jogo de soma positiva] 

2) Os custos no curto e no longo prazo. 

[Vide pp. 276 e ss. Rendimento marginal decrescente e efeitos de escala; rendimentos de escala] 

 

 

* * * * * * * 

 


