
  

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

ECONOMIA I - TURMA C 

Exame de Coincidências (Época de Recurso) - 14.04.2021 

 
GRUPO I (10 valores - 2 x 5) 

Escolha apenas cinco frases e explique, fundamentando (no máximo de 7 linhas), se estão certas ou erradas: 

a) A troca é sempre um compromisso, implica que cada parte transija em relação à sua posição inicial de 
ganho máximo; [Verdadeiro. pp. 49 e ss] 

b) Uma pessoa, ou um país, que tem desvantagem absoluta em todas as produções não pode ser admitido 
no comércio; [Falso. pp. 113 e ss] 

c) Existem critérios de legalidade, de imparcialidade e de transparência na atuação dos entes públicos que 
prejudicam a sua agilidade na tomada de decisões; [Verdadeiro. p. 59] 

d) Os recursos de que dispomos são igualmente produtivos em todas as atividades, pelo que são reafetáveis 
sem perda de eficiência; [Falso. p. 65] 

e) As economias de escala são economias de produção conjunta; [Verdadeiro. p. 278] 

f) Os participantes na concorrência monopolística tentam manter alguma elasticidade entre os seus 
produtos. [Falso. p. 391] 

 

GRUPO II (6,5 valores - 2; 2; 2,5) 

2.1. Explique, com a ajuda de representação gráfica, o possível impacto do avanço mais célere do plano de 
vacinação em outros países do Mediterrâneo no mercado de alojamento turístico no Algarve (máximo 5 linhas). 
[Vide pp. 158 a 165. Ceteris paribus fatores exógenos com impacto em destinos turísticos que podem ser 
considerados substituíveis, deslocação da curva da procura para a esquerda, deslocação ao longo da 
curva da oferta, novo ponto de equilíbrio, redução do preço] 

2.2. Sabendo que a elasticidade-preço da procura de alojamento turístico é igual a 2, calcule qual seria o impacto 
na quantidade procurada de uma descida de 10% do preço deste serviço? (máximo de 5 linhas)? [Vide págs. 174 
a 182; elasticidade-preço da procura 2 corresponde a uma procura elástica (conceito e forma de cálculo), 
lei da procura, aumento da procura de 20%] 

2.3. Manuel, proprietário de um hostel, de forma a reverter as dificuldades financeiras que tem sentido, decidiu 
utilizar as suas poupanças para adquirir ações do Banco do Atlântico, após ter ponderado adquirir relógios antigos. 
Tendo em conta os seus conhecimentos de Economia, comente esta opção (máximo de 7 linhas). [Vide pp. 283. 
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,] 

 

GRUPO III (3,5 valores) 

Escolha apenas uma das alíneas infra e relacione, utilizando os seus conhecimentos de Economia, os conceitos 
relevantes (no máximo de 12 linhas): 

a) Falhas de Mercado e Falhas de Intervenção Estatal. [pp. 56 e ss] 

b) Lucro Normal e Lucro Extraordinário. [pp. 325 e ss] 

Nota: As páginas referidas respeitam ao Manual Introdução à Economia, Fernando Araújo, 3.ª Edição, 2005 

* * * * * * * 


