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FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

ECONOMIA I 

Época de Recurso (Coincidências) 

16 de abril de 2021 - Turma da Noite: 90 minutos 

 

GRUPO I (10 valores: 5 x 2) 

 

Explique, fundamentando (no máximo de sete linhas), se estão certas ou erradas as seguintes 

afirmações: 

1) O benefício marginal é o valor da mais valiosa alternativa preterida para se conseguir produzir 

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

2) 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] 

3) O excedente total é a diferença entre o valor para os compradores e o custo para os vendedores; 

[Certa. Vide pp. 228 e ss] 

4) A lei do rendimento marginal decrescente estabelece que à medida que se combinam fatores 

variáveis com uma dada quantidade de fatores fixos, o rendimento marginal dos fatores 

variáveis tende a aumentar; [Errada. Vide pp. 276 e ss] 

5) A taxa de juro tem de ser inferior à taxa de desconto que individual ou coletivamente é aplicada 

às transações intertemporais. [Errada. Vide pp. 299 e ss] 

 

 

GRUPO II (6 valores: 2 x 3) 

 
Analise as seguintes hipóteses e responda de forma fundamentada (no máximo de sete linhas por 

resposta). 

1)Imagine que, em 2019, o preço da Revista Mensal Automóvel era de € 4,00, tendo em 2020 descido 

para os € 2,00. Sabendo que, em 2019, a Matilde (assim como a maioria dos admiradores desta revista) 

adquiriu 10 exemplares da Revista Mensal Automóvel e, em 2020, comprou 11 exemplares da mesma 

revista, calcule a elasticidade-preço da procura e interprete o respetivo resultado. [Fórmula de cálculo; 
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Elasticidade-preço da procura = 0,2; pressupostos e interpretação; Inelasticidade; diminuição do 

preço leva a um aumento menos do que proporcional das quantidades procuradas] 

2) Considere que, em 2021, perante um aumento de 20% do preço da Revista Mensal Automóvel, ocorreu 

um aumento de 50% nas quantidades procuradas da Revista Mensal Bicicleta. Calcule o valor da 

elasticidade cruzada e interprete o respetivo resultado. [Fórmula de cálculo; Elasticidade cruzada = 

2,5; sucedâneos imperfeitos] 

 

 

GRUPO III (4 valores) 

 

Comente a seguinte frase, utilizando os seus conhecimentos de Economia (no máximo de 15 linhas): 

 

“(…) a simples verificação de lucros extraordinários para o monopolista não afeta, por si só, a eficiência 

na promoção de bem-estar social, embora possa afetar a justiça na repartição das riquezas.” 

[Vide pp. 347 e ss. Excedente total; preços praticados pelo monopolista e pelo produtor atomístico; 

amplitude do lucro extraordinário] 

 

FERNANDO ARAÚJO, Introdução à Economia, Almedina, 3 ª edição. 

 

* * * * * * * 

 


