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Grupo I (10 valores: 4 x 2,5) 

Escolha apenas quatro frases e explique, fundamentando (no máximo de 7 linhas por frase), se 
estão certas ou erradas: 
a) O PIB per capita permite excluir do crescimento económico a quota-parte deste crescimento 

atribuível à expansão demográfica; [Certo. p. 668 e ss] 
b) A inclinação positiva da curva da procura agregada pode explicar-se pelo efeito de Keynes; 

[Errado. pp. 658] 
c) As empresas públicas, agilizadas por uma lógica empresarial, não são afetadas pelo soft budget 

constraint; [Errado. pp 608] 
d) A curva de Kuznets representa a produtividade de uma economia; [Errado. pp. 598] 
e) A taxa natural de desemprego corresponde ao nível de desemprego do pleno emprego. [Certo. 

p. 695 e ss] 
 

Grupo II (6 valores: 2x3)  
Usando a terminologia própria de Economia, relacione os seguintes conceitos (sem exceder 10 linhas 
por resposta): 
a) Inflação e política cambial.   
[Tipos de inflação, procura e oferta de moeda, teoria quantitativa da moeda e imposto oculto da 
inflação, p. 772 e ss] 
b) Captação de renda e falhas de intervenção estatal. 
[Desvio, para proveito próprio, de uma remuneração que não seria necessária para incentivar uma 
atitude eficiente, risco moral, agency problem, p. 602 e ss] 
 

Grupo III (4 valores)  
Manuel, proprietário de uma herdade no Ribatejo, não tem tido o descanso que desejaria, uma vez que 
tem sido perturbado pelo ruído constante com origem na propriedade do seu vizinho Zé Pedro, piloto de 
camiões, em treinos para a participação no rali Paris-Dakar. Tendo em conta os seus conhecimentos 
de Economia, o que aconselharia, neste contexto (máximo de 15 linhas)?  
[Externalidades; Correção das Externalidades; Teorema de Coase, pp. 543 e ss.] 
Nota: As páginas objeto de referência respeitam ao Manual Introdução à Economia, Fernando Araújo, 3.ª Edição, 
2005 
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