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GRUPO I (5 x 2 v. = 10 v.) 

1. Indique, de forma justificada, se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas, sem 

exceder o máximo de oito linhas por resposta: 

 

1.1. Existe um único tipo de mercado numa “economia de mercado”: o mercado de produtos.  

R: Falsa p. 52-54 

 

1.2. A fluidez refere-se à possibilidade de os consumidores procederem a uma simples 

comparação de preços que lhes permita adquirir o mesmo produto ao preço mínimo.  

R: Verdadeira p. 145-146 

 

1.3. A Primeira Lei de Gossen afirma que o preço de cada nova dose de um bem tende a ser menor 

do que o das doses anteriormente aplicadas na satisfação de necessidades.  

R: Falsa p. 223-225 

 

1.4. De acordo com a curva de Laffer, a taxa de imposto pode condicionar negativamente a receita 

tributária.  

R: Verdadeira p. 243-246 

 

1.5. As externalidades de rede podem ser caracterizadas como externalidades positivas no 

consumo.  

R: Verdadeira p. 330-333 

 

GRUPO II (3 x 2 v. = 6 v.) 

2. Analise as seguintes hipóteses e responda de forma justificada, sem exceder o máximo de 

oito linhas por resposta.  

 

2.1. A empresa Atenção ao Sol centra a sua atividade na produção de bonés. No mês de janeiro 

de 2021 o preço unitário deste bem foi de € 20 pelo que foram produzidos 100 bonés. No mês 

seguinte, tendo o preço por unidade sofrido uma redução de € 2, esta empresa produziu apenas 

60 bonés. Calcule o valor da elasticidade-preço da oferta e interprete o respetivo resultado.  

R: Fórmula de cálculo da elasticidade-preço da oferta / EPO = 4 / Oferta elástica. P. 188-

189.  



 

2.2. Bruno é um empresário que tinha em vista a aquisição um automóvel de luxo da marca Carros 

Top com o propósito de impressionar os seus clientes. Antes de Bruno concluir essa compra, a 

Carros Top decide reduzir os preços dos seus automóveis de forma a torná-los acessíveis à 

generalidade dos consumidores. Qual considera que seria a reação de Bruno a este 

desenvolvimento?  

R: p. 152-153 

 

2.3. Daniela pretende investir as poupanças que foi acumulando ao longo dos últimos anos. 

Porém, está indecisa entre as hipóteses de constituir um depósito a prazo ou de subscrever títulos 

obrigacionistas. Que conselhos daria a Daniela quanto a estas hipóteses? 

R: p. 283-284 

 

 

GRUPO III (4 v.) 

3. Sem ultrapassar as vinte linhas, comente de forma fundamentada e à luz das matérias 

relevantes da disciplina a seguinte afirmação: 

 

 “Os participantes na concorrência monopolística tentam manter alguma elasticidade cruzada 

entre os seus produtos: nem tão pouca que deixasse de haver concorrência num só mercado, nem 

tanta que deixasse de haver uma relativa inelasticidade na procura de produtos diferenciados”.  

FERNANDO ARAÚJO, Introdução à Economia. Almedina, 3ª Edição, 2006, p. 391. 

R: p. 390- 402.  

 

NOTA: Todas as páginas citadas na correção referem-se à seguinte obra:  

FERNANDO ARAÚJO, Introdução à Economia. Almedina, 3ª Edição, 2006.  

 

 


