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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 existência de ineficiência no mercado abre a possibilidade de intervenção do Estado, 

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

2) Existe para cada produtor um “vale de equilíbrio” rodeado de “encostas de custos 

crescentes”; [Verdadeiro. Vide pp. 64 e ss] 

3) Um exemplo de controlo de preços pela via dos preços mínimos é o estabelecimento de 

salários mínimos; [Verdadeiro. Vide pp. 207 e ss] 

4) Tipicamente, surgem economias de escala em unidades de produção com elevados 

custos fixos; [Verdadeiro. Vide pp. 278 e ss] 

5) Uma situação de concorrência monopolística produz mais, e a um preço mais reduzido, 

do que uma situação de concorrência perfeita; [Falso. Vide pp. 396 e ss] 

6) O risco moral traduz-se no incremento de diligência e cuidado por parte daqueles que 

são beneficiados pelo seguro. [Falso. Vide pp. 305 e ss] 

 

GRUPO II (7 valores: 1,5; 1,5; 2; 2) 

 

2.1. Explique, com a ajuda de representação gráfica, o impacto do aumento do preço das 

embalagens de papelão num hipotético mercado dos serviços de restauração em take away 

(cinco linhas). [Vide pp. 158 a 165. Ceteris paribus retração da oferta em virtude do 

incremento dos custos, deslocação da curva da oferta para a esquerda, deslocação ao longo 

da curva da procura, novo ponto de equilíbrio]  

2.2. Manuel, proprietário de uma marisqueira, incapaz de se adaptar ao sistema de take away 

durante a pandemia, deixou de consumir conhaque e passou adquirir apenas aguardente Zurrapa. 

Utilizando os seus conhecimentos de Economia, indique, justificando, um valor possível para a 

elasticidade rendimento de cada um destes produtos (cinco linhas). [Vide pp. 182 e ss. bens 

inferiores <0, aumento da procura resulta de um decréscimo do rendimento; bens superiores 

>1, quebra da procura mais do que proporcional em relação à redução do rendimento] 

2.3. Luísa, próspera produtora de álcool gel, está indecisa em investir em serigrafias de Cutileiro 

ou em ações da Netflix. Utilizando os seus conhecimentos de Economia, que conselho daria a 

Luísa (sete linhas)? [Vide pp. 283 e ss. investimento real vs. investimento financeiro; risco de 

perda de valor do bem e problemas de liquidez; a posição do acionista, variação do lucro e do 

valor de transação, variação da liquidez; exposição ao contágio especulativo] 

2.4. Na sua atividade de produção de álcool gel, Luísa obtém uma receita anual de EUR 

100.000, tendo suportado despesas de EUR 35.000, sendo que, antes de se ter lançado nesta 

atividade, era guia turística, obtendo um rendimento anual de EUR 50.000. Calcule os lucros de 

Luísa, explicando as conclusões a que chegar (cinco linhas). [Vide pp. 270 e ss. custos 

implícitos vs. custos explícitos; lucro económico vs. lucro contabilístico] 

 

 



GRUPO III (3 valores) 

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

Economia, os seguintes conceitos (no máximo 12 linhas): 

a) Monopólios e Lucro Extraordinário 

[Vide pp. 337 e ss. o poder de mercado do monopolista, impacto na eficiência e no bem-estar, 

preços acima do nível praticado pelo produtor atomístico, incremento do excedente do 

produtor, renda económica, deadweight loss] 

b) Taxa de Juro e Taxa de Desconto 

[Vide pp. 299 e ss. fundamento do juro, preferência pelo presente, utilidade descontada, 

intermediários financeiros, prémio da inflação] 

 

* * * * * * * 


