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GRUPO I (10 valores: 2 x 5)
1) Escolha apenas cinco frases e explique, fundamentando (no máximo de 5 linhas), se são
verdadeiras ou falsas:
a) 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;
[Verdadeiro. Vide pp. 314 e ss]
b) A Curva de Laffer demonstra que a taxa de imposto pode condicionar negativamente a
receita tributária; [Verdadeiro. Vide pp. 243 e ss]
c) A Eficiência de Pareto corresponde a uma situação em que se instala um jogo de soma
positiva; [Falso. Vide pp. 235 e ss]
d) A constatação de vantagens absolutas ou a deteção de vantagens comparativas acabam
sempre por apontar no sentido da especialização. [Verdadeiro. Vide pp. 117]
e) O excedente do consumidor fornece uma base razoável para aferir as preferências dos
consumidores; [Verdadeiro. Vide pp. 225 e ss]
f) As economias de escala são as que se registam na produção combinada de dois ou mais
bens cuja produção separada implicaria duplicação de custos. [Falso. Vide pp. 278]
GRUPO II (6 valores: 1; 1,5; 1,5; 2)
2.1. Explique, com a ajuda de representação gráfica, os efeitos da crescente divulgação
publicitária dos computadores tablet no mercado deste produto (máximo 5 linhas).
[Vide pp. 158 a 165. Expansão da procura, deslocação da curva da procura para a direita,
deslocação ao longo da curva da oferta, novo ponto de equilíbrio]
2.2. Tendo em conta as perspetivas favoráveis neste mercado, Manuel, produtor de componentes
informáticos, equaciona aumentar o preço dos seus produtos em 10% com vista a aumentar as
receitas. Sabendo que a elasticidade-preço da procura destes produtos corresponde a 1,5, e
utilizando os seus conhecimentos de economia, considera que esta decisão teria o efeito
esperado por Manuel (máximo 7 linhas)?
[Vide págs. 174 a 182; elasticidade-preço 1,5 corresponde a uma procura elástica (conceito e
forma de cálculo); diminuição mais do que proporcional das quantidades procuradas 15%]
2.3. De forma a promover o acesso dos consumidores aos referidos produtos, o Estado decidiu
fixar o preço máximo dos computadores tablet em 100 euros. Utilizando os seus conhecimentos
de economia explique quais as consequências de uma medida deste tipo (máximo 7 linhas).
[Vide pp. 200 e ss. Fixação abaixo do preço de equilíbrio; excesso de procura em relação à
oferta; escassez; carência; racionamento; mercado negro]
2.4. Manuel foi à estreia do filme Os Miseráveis, tendo, apenas após o início do filme,
percebido que se trata de um filme musical, género que abomina. Utilizando os seus
conhecimentos de economia o que aconselharia a Manuel, tendo em conta que este pagou 7
euros pelo bilhete (máximo 5 linhas).

[Vide pp. 43 e ss. O preço do bilhete corresponde a um custo histórico, irrecuperável, sendo
mais racional que a próxima decisão se oriente para a limitação dos custos de oportunidade]
GRUPO III (4 valores)
Comente, sem exceder 1 página, a seguinte frase:
“Aquele que poupa voluntariamente tendo em vista a sua reforma defronta-se, se bem
considerarmos, com uma escolha entre dois valores, o do consumo presente e o do consumo
futuro (...)”, in Fernando Araújo, Introdução à Economia, 3.ª Edição, p. 258.
[Vide pp. 258 e ss; conceitos relevantes: escolha do nível de poupança; taxa de desconto; taxa
de juro; efeito de substituição: efeito rendimento]
Nota: As páginas objeto de referência respeitam ao Manual Introdução à Economia, Fernando
Araújo, 3.ª Edição, 2005
*******

