




CORRECÇÃO DO TESTE DE INTRODUÇÃO À ECONOMIA I de 2009/Jan/05 
 

 
I 

a) O mercado de concorrência perfeita é definido por um grande número de produtores, produto homogéneo, 
perfeita informação e perfeita liberdade. A muito longo prazo, e devido a essa liberdade de entrada e saída do 
mercado, os lucros anormais são esgotados, pelo que o preço é igual ao mínimo dos custos médios. 
b) Um bem superior é aquele cujo consumo sobe 
mais que proporcionalmente com o aumento do 
rendimento, subindo o peso no total das despesas. 
Tem uma elasticidade rendimento superior a um, uma 
curva de Engel proporcionalmente crescente e uma 
curva de consumo-rendimento em que aumenta o seu 
consumo à medida que a curva sobe, como o bem X 
nos gráficos juntos. 
 

II 
a) rendimentos marginais acontecem numa produção quanto existem aumentos de pequena dimensão em um dos 
factores produtivos. Esses rendimentos costumam estar sujeitos à lei dos rendimentos marginais descrentes. Os 
rendimentos de escala acontecem quanto todos os factores aumentam ao mesmo tempo e de forma significativa, 
estando sujeitos ao tipo de escala (crescentes, constantes ou decrescentes) dessa produção. Os rendimentos 
marginais vêem-se no curto prazo e os rendimentos 
de escala no longo prazo. 
b)  A fixação de um preço mínimo baixo leva a 
uma situação de excesso de procura, o que justifica 
que haja sempre uma falta de vagas. Se subir o 
preço, como se vê no segundo gráfico, equilibra-se 
o mercado mas a preço superior 
 
 

III 
a)  
               i)                               ii)                           iii) 
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                             Ind.                             Ind.                         Ind. .                            Ind. 
b) A oferta da moeda criada pelos bancos depende do processo do multiplicador monetário. Esse mecanismo 
depende negativamente da taxa de reserva dos bancos e da taxa de circulação de moeda. Se existir uma 
diminuição das exigências de reservas por parte dos bancos reduz-se a fuga para reservas e aumenta a criação de 
moeda fiduciária. 

IV 
a) O problema principal de um cartel é que, em geral, todos os participantes têm incentivo em violar o acordo, 
desde que os outros o cumpram. Mas, como todos têm os mesmos incentivos, todos violam, e a situação acaba 
muito pior para todos. Esta situação equivale ao «dilema do prisioneiro» em teoria dos jogos. 
b) K        (i)          K         (ii)               K        (iii)             K        (iv)             K          (v) 
 
 
                                                    Q 
                            L                        L                             L                           L                          L  
 (i) descida vertical para nova isoquanta; (ii) mantém-se o ponto e só sobe a quantidade indicada pela isoquanta. 
(iii) há movimento na mesma isoquanta. (iv) descida horizontal para nova a isoquanta; (v) novo ponto de 
equilíbrio com uma recta de isocusto mais inclinada. 

ATENÇÃO - o presente texto indica apenas as linhas gerais das respostas certas ao teste. As 
respostas dadas adiante não são completas e não são para ser tomadas à letra, nem como 
formulações completas e definitivas, podendo existir outras interpretações legítimas. Em certos 
casos essas interpretações alternativas são mesmo indicadas. 
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