
 

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

ECONOMIA II – EXAME ESCRITO – ÉPOCA RECURSO - CORREÇÃO 

TURMA NOITE – 21/07/2021 – 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 procura agregada é um somatório das seguintes parcelas de despesa dos agentes económicos: 

o consumo, o investimento e a despesa pública.  

R: Falsa – 645-646 

2. A armadilha da pobreza designa o efeito combinado de início de tributação e fim de subsídio 

que recai sobre aquele que pretende ultrapassar o limiar de pobreza.  

R: Verdadeira – 511-513  

3. As aquisições de domínio podem gerar efeitos perversos decorrentes da luta pelo poder dentro 

das empresas.  

R: Verdadeira – 438-441 

4. A ilusão da perda do poder de compra pode ser um efeito negativo decorrente do desemprego.  

R: Falsa – 736-737 

5. A Nova Teoria do Crescimento aponta para um crescimento sustentado em processos de 

destruição criativa.   

R: Verdadeira – 684-687 

 

GRUPO II (6 valores = 3 + 3) 

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

1. Explique de que forma poderá funcionar um mercado de quotas negociáveis tendo em vista a 

redução das externalidades negativas ambientais.  

R: 575- 579 



 

 

2. Indique os motivos pelos quais (i) a pressão sindical e (ii) o recurso aos salários de eficiência 

pelas empresas podem ser causas suscetíveis de provocarem desequilíbrios no mercado de 

trabalho.  

R: 701-711 

 

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: 

 

“Se, em equilíbrio de mercado, cada um é remunerado de acordo com o valor da sua contribuição 

marginal para o acervo total da produção de bens e serviços na economia, pode estranhar-se 

porque é que as remunerações dos indivíduos, e até das categorias profissionais, podem variar 

de forma tão extraordinária em termos de valores absolutos”.  

FERNANDO ARAÚJO, Introdução à Economia. Almedina, 3ª Edição, p. 451. 

 

R: 451 – 478 

 

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

Economia. Almedina, 3ª Edição) 

 


