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FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

ECONOMIA I 

Exame (Coincidências) 

28 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) O custo marginal é o valor da menos valiosa alternativa preterida para se conseguir produzir ou 

obter mais uma unidade de um bem ou serviço; [Errada. Vide pp. 42 e ss] 

2) A multilateralidade permite maior flexibilidade nas trocas e maior agilidade na escolha ótima 

dos fatores de produção; [Certa. Vide pp. 125 e ss] 

3) Os progressos da tecnologia tendem a aumentar os custos de produção; [Errada. Vide pp. 150 

e ss] 

4) O excedente total equivale à diferença do excedente do consumidor pelo excedente do 

produtor;[Errada. Vide pp. 228 e ss] 

5) O custo fixo é aquele que é associado aos fatores cuja quantidade não se altera com o nível de 

produção; [Certa. Vide pp. 272 e ss] 

6) Existirá fluidez se for possível uma diferenciação dos produtos que os torne imperfeitos 

substitutos ou sucedâneos uns dos outros. [Errada Vide pp. 313 e ss] 

 

 

GRUPO II (6 valores: 3 x 2) 

 

1) Suponha que a Câmara Municipal da cidade Y realizou um estudo que incidia sobre a relação entre o 

rendimento dos seus residentes e a quantidade procurada de bicicletas. Após a realização do estudo, a 

Câmara Municipal concluiu que, para um consumidor-médio, um aumento de rendimento de 60% 

levaria a um aumento da quantidade procurada de bicicletas de 20%. Calcule a elasticidade-rendimento 

e interprete o referido resultado. (no máximo de cinco linhas, para além dos cálculos). [Fórmula de 
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cálculo; Elasticidade-Rendimento = 0,3(3); bens normais; pressupostos e interpretação; aumento 

de procura menos do que proporcional ao aumento de rendimento.] 

2) Dinis, empresário no setor da restauração, obtém uma receita anual de EUR 200.000, tendo suportado 

despesas de EUR 70.000. Antes de se ter lançado nesta atividade, Dinis era cozinheiro, obtendo um 

rendimento anual de EUR 50.000, e dava workshops na área, auferindo EUR 20.000 pelos mesmos. 

Calcule os lucros de Dinis, explicando as conclusões a que chegar (no máximo de cinco linhas, para 

além dos cálculos). [Vide pp. 270 e ss. custos implícitos vs. custos explícitos; lucro económico vs. 

lucro contabilístico] 

GRUPO III (4 valores) 

 

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

conceitos relevantes (no máximo de 15 linhas): 

 

1) Eficiência de Pareto; 

[Vide pp. 235 e ss. conceito; requisitos; a indiferença pelas questões de justiça] 

2) A diferença entre monopólio e oligopólio. 

[Vide pp. 338 e ss. Número de vendedores; produtos; barreiras de mercado; poder de mercado] 

 

 

* * * * * * * 

 


