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Exame - Época Especial 
13 de setembro de 2021 - Turma da Noite: 90 min. 

 
 

GRUPO I (10 valores: 2 x 5) 

 

Explique, de forma sucinta, apenas 5 das seguintes frases (sem exceder 7 linhas por resposta): 

1) Para que exista fluidez é crucial que não subsista a perceção de que existem bens ou 
serviços com características únicas que tornem ilegítimas as comparações de preços; 
[Vide pp. 314 e ss] 

2) A Curva de Laffer demonstra que a taxa de imposto pode condicionar negativamente a 
receita tributária; [Vide pp. 243 e ss] 

3) Eficiência de Pareto corresponde a uma situação em que se instala um jogo de soma A 
positiva; [Vide pp. 235 e ss] 

4) Taxa marginal de substituição; 

5) O excedente do consumidor fornece uma base razoável para aferir as preferências dos 
consumidores; [Vide pp. 225 e ss] 

6) As economias de escala são as que se registam na produção combinada de dois ou mais 
bens cuja produção separada implicaria duplicação de custos. [Vide pp. 278]  

 

 

GRUPO II (6 valores: 1,5; 2,5; 2) 

 

2.1. Explique, com a ajuda de representação gráfica, os efeitos do tornado que afetou Nova 
Jérsia no mercado de comercialização de mação desta região (5 linhas). [Vide pp. 156 e ss] 

2.2. Sabendo que a elasticidade-preço da procura de laranjas é igual a 1,5, o que aconselha os 
respectivos produtores a fazer perante um aumento do preço dos fertilizantes utilizados nas suas 
explorações (7 linhas)? [Vide pp. 174 e ss] 

2.2. Em virtude desta situação, o Estado pondera fixar o preço máximo das laranjas em 2 
euros/kg. Qual será, em seu entender, o impacto da referida medida neste mercado (7 linhas)? 
[Vide pp. 200 e ss] 

 

GRUPO III (4 valores) 

 

Comente, sem exceder 1 página, a seguinte frase:  

“Encarado da perspectiva global da economia, um investimento pode ser real, (...) e pode ser 
financeiro (...)” in Fernando Araújo, Introdução à Economia, 3.ª Edição, p. 283. 

[Vide pp. 282 e ss] 

* * * * * * * 

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