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ECONOMIA II – EXAME ESCRITO DE COINCIDÊNCIAS – ÉPOCA NORMAL 

TURMA NOITE – 28/06/2021 – 90 minutos 

 

GRUPO I (10 valores = 5 x 2) 

Responda de forma fundamentada às seguintes afirmações, indicando se as mesmas são 

verdadeiras ou falsas, sem ultrapassar as 8 linhas por resposta: 

1. A Teoria da Escolha Pública constata que o esforço de decisão coletiva enferma de custos de 

interdependência.  

R: Verdadeira – 612 - 617 

2. A renda económica é a remuneração de equilíbrio num determinado sector de atividade.  

R: Falsa  467 – 472 

3. A Curva de Lorenz e o Coeficiente de Gini são formas de representar a carga tributária existente 

numa determinada economia.  

R: Falsa – 485 – 489 

4. A evolução macroeconómica é uma sucessão de perturbações que afastam o PIB real do PIB 

potencial.  

R: Verdadeira – 637-640 

5. No estabelecimento de taxas de juro os efeitos inflacionistas são especialmente melindrosos e 

nítidos.  

R: Verdadeira – 731 – 733 

 

GRUPO II (6 valores = 3 + 3) 

Responda às seguintes questões, sem exceder 15 linhas por resposta: 

1. Explique e distinga as seguintes teorias sobre o crescimento económico: (i) Teoria Clássica, 

(ii) Teoria Neoclássica e (iii) Nova Teoria do Crescimento.  

R: 681-687  



 

2. De que forma pode o mercado limitar o conluio entre administradores e sócios controladores 

de uma empresa? 

R: 437-441 

 

GRUPO III (4 valores) 

Comente a seguinte afirmação de forma fundamentada e enquadrada nas matérias abordadas no 

âmbito da disciplina, sem exceder as 20 linhas: 

 

“O carácter bilateral do fenómeno das externalidades aponta, como dissemos, no sentido da 

possibilidade de uma solução negociada, não imposta, das externalidades. É certo que essa 

negociação começa por ser dificultada pelo facto de as externalidades tão frequentemente 

consistirem em efeitos relativamente aos quais não existe um mercado em funcionamento, e é 

mais dificultada ainda quando estão em envolvidos muitos interessados, que apresentam graus 

muito variados de externalização e de dano, com grande heterogeneidade de características e 

dispersão informativa”.  

FERNANDO ARAÚJO, Introdução à Economia. Almedina, 3ª Edição, p. 552. 

 

R: 552-568 / 575-579 

 

(todas as páginas indicadas referem-se à obra FERNANDO ARAÚJO, Introdução à 

Economia. Almedina, 3ª Edição) 

 


