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O teste tem a duração de 2:30 horas. BOA SORTE. 

 

 

I (10 valores) 

A empresa “DOCTOR BAIARDE” opera no mercado nacional de caramelos para a queda 

do cabelo, que é um mercado perfeitamente concorrencial. A função de produção da 

empresa é descrita por 5.05.0 KLY = , onde Y representa a quantidade de rebuçados 

produzida, L a quantidade de trabalho e K a quantidade de máquinas utilizados. O 

preço de mercado de L é 2 e o de K é 8. A procura deste mercado é descrita por 

PQD 20200−= . 

a) Os serviços da empresa determinaram que deverá ser produzida a quantidade 

6=Y . Se a empresa tiver flexibilidade em escolher a quantidade de trabalho e capital 

que utilizará, quanto deverá utilizar de cada factor por forma a minimizar os custos de 

produção? Qual o custo total em que incorrerá? (Cotação: 1.5 valores) 

Resolução: A TMST é igual a LK / , pelo que efectuando os cálculos se conclui que 12* =L  
e 3* =K . O custo total será 48. 

b) Infelizmente, a “DOCTOR BAIARDE” apenas dispõe de duas máquinas (i.e., 2=K ) e 

esse valor não pode ser alterado no curto-prazo. Que quantidade de trabalho deverá ser 

usada para satisfazer a produção de 6 unidades? Qual o custo envolvido? (Cotação: 

0.5 valores) 

Resolução: Utilizando a função de produção conclui-se que 18=CPL , e o custo envolvido 
será 52. 
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c) Determine a função de custos de curto prazo da empresa. Se a produção de 6 

unidades fosse a que maximizasse o lucro da empresa numa situação de equilíbrio de 

longo prazo, quanto deveria a empresa produzir no curto-prazo (isto é, com 2=K )? 

(Cotação: 1.0 valor) 

Resolução: Considerando 2=K , invertendo a função de produção e levando em conta os 
preços dos factores, obtém-se a função de custos de curto prazo 216)( YYCCP += . 

Para que a produção de equilíbrio de longo prazo seja 6, é necessário que em a)  
8=p . Então a produção óptima de curto prazo seria 4. 

Na sequência de forte pressão exercida por parte dos consumidores (que argumentam 

que, apesar de docinhos, os caramelos nada fazem para combater a queda do cabelo), 

a “DOCTOR BAIARDE” está a considerar mudar de mercado e passar a vender pastilhas 

elásticas. O mercado nacional de pastilhas elásticas também é concorrencial. A 

procura deste mercado é descrita PQD 20620−= . A produção de pastilhas elásticas é 

feita segundo uma tecnologia cuja função de custos de curto prazo é descrita por 

223 2)2(82),( KYKYYKYCTCP +−++= . 

d) Determine a função de custos de longo prazo da empresa. (Cotação: 1.0 valor) 

Resolução: A partir da derivada dos custos totais de curto prazo em relação a K conclui-se 
que YYK LP 2)( = , pelo que a função de custos de longo prazo é descrita por  

YYYKYCTLP 166),( 23 +−= . 

e) Proceda a uma análise das economias de escala para esta tecnologia. (Cotação: 1.0 

valor) 

Resolução: Tendo respondido à questão anterior é fácil usar a função de custos médios para 
concluir que existem economias de escala para 3<Y  (ou 6<K ) e deseconomias de 
escala para produções superiores. 

f) Verifique que a função de oferta de longo prazo da empresa pode ser descrita por 
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Resolução: Determinando a função de custo marginal, que não é inferior ao custo médio para 
3<Y , e igualando-a ao preço e invertendo tem-se a oferta de longo prazo. 

g) Calcule o equilíbrio de longo prazo neste mercado (quantidade produzida por cada 

empresa, preço de mercado, lucro da empresa, quantidade total transaccionada e 

número de empresas). (Cotação: 1.0 valor) 



3/5 

Resolução: No equilíbrio de longo prazo terá de se verificar lucro nulo, pelo que cada 
empresa produzirá 3 unidades e o preço será 7. A quantidade total transaccionada 
será 480 e existirão 160 empresas. 

h) Considere agora que algumas empresas americanas ponderam a hipótese de passar 

a exportar pastilhas elásticas para Portugal. A oferta dessas empresas pode ser descrita 

por )1(20 −= PnQ EUA
S
EUA , onde EUAn  corresponde ao número de empresas americanas 

que decidam exportar para Portugal. Se 5=EUAn  qual o impacto que as importações 

dos EUA terão no mercado nacional? E se 1=EUAn ? (Cotação: 1.5 valores) 

Resolução: Se 5=EUAn , as importações americanas satisfarão o mercado, deixando de haver 

produção nacional, sendo 6=P . Se 1=EUAn , as importações americanas não 

satisfarão o mercado, o preço manter-se-á em 7, mas passarão a existir apenas 120 
empresas nacionais. 

i) Por considerar a indústria nacional de pastilhas elásticas fulcral para o 

desenvolvimento do país, o Governo está a pensar em exigir um registo prévio a cada 

empresa americana que queira exportar para Portugal, e cobrar uma tarifa no montante 

de t  por cada unidade importada. O objectivo do governo é o de que a quantidade 

nacional represente pelo menos 75% de toda a quantidade consumida em Portugal. De 

que forma deve evoluir t evoluir com n, o número de exportadores americanos para 

Portugal? (Cotação: 1.0 valor) 

Resolução: O preço de equilíbrio terá de se manter em 7, pelo que a quantidade importada 
tem de ser igual a 120. Então nnt /)1(6 −= . 

 

 

 

II (4.0 valores) 

O Jasmim, também conhecido por “pé pesado”, é o campeão de Street Racing do seu 

bairro. Em relação a esta actividade, a sua função utilidade pode ser representada por 

yxyxU 22),( = , onde x representa o número de acessórios que adquire para o 

automóvel e y o número de competições em que participa.  

Sabe-se que o Jasmim dispõe do orçamento de 750 para esta actividade, e que o custo 
de cada acessório é 30 e de participação em cada competição é 10. 
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a) Determine a função procura de cada bem, assim como a percentagem de 

rendimento afecto ao consumo de cada um deles. Qual será o valor da elasticidade 

procura-preço directa no ponto óptimo? (Cotação: 1.0 valor) 

Resolução: A função de utilidade é do tipo Cobb-Douglas pelo que a percentagem do 
rendimento afecto ao bem x será 80% e ao bem y será 20%. Portanto, as procuras são 

xPx /600=  e yPy /150= , sendo as elasticidades preço directa iguais a 1− . 

b) Imagine agora que o fornecedor de acessórios está a estudar a possibilidade de, 

após a 10ª unidade vendida a cada cliente, fazer uma promoção em que cada unidade 

passa a custar apenas 50% do que custa até esse ponto. Calcule a nova restrição 

orçamental e represente-a graficamente. Determine o novo ponto de óptimo. 

(Cotação: 1.0 valor) 

Resolução: A restrição orçamental mantém-se até à 10ª unidade de x, e a partir daí passa a 
ter metade do declive. O novo ponto de óptimo dar-se-á nesse novo ramo com 32=x  
e 12=y . 

Considere que o Jasmim tem um amigo, o Pierrot, e que este tem uma função 

utilidade dada por 
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,3min),( . O Pierrot tem o mesmo orçamento que o 

Jasmim para o “Street Racing” e os preços enfrentados são igualmente os mesmos 

para ambos os bens (considere os preços iniciais sem a promoção da alínea anterior). 

c) Calcule a escolha óptima do Pierrot. O que diria sobre a relação entre os dois bens 

(substitutos ou complementares)? (Cotação: 0.5 valores) 

Resolução: Os dois bens são perfeitamente complementares e o Pierrot consumirá 10 
unidades de x e 45 unidades de y. 

d) Imagine que devido à conjuntura económica actual, o Pierrot tem um menor 

rendimento e só pode gastar 660 nesta actividade. Para o compensar, a Associação de 

Street Racing do bairro está disposta a atribuir um subsídio por cada competição em 

que o Pierrot participe. Qual o montante de subsídio necessário para que o Pierrot 

mantenha o seu nível de utilidade. (Cotação: 1.5 valores) 

Resolução: Para manter o nível de utilidade, o Pierrot terá de consumir o mesmo cabaz. 
Portanto o subsídio tem de ser equivalente a 2 por competição (ou 20%). 

 

 

III (6 valores) 
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a) Descreva as consequências da imposição de um preço máximo para um produto 

que seja vendido por um monopolista? (Cotação: 1.5 valores) 

Resolução: O efeito é não trivial no sentido em que se o preço máximo se situar entre o 
preço do monopolista sem restrição e o que iguala ao custo marginal, o novo preço de 
mercado será menor mas o monopolista oferece maior quantidade. 

b) Considere a função de procura 
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elasticidades preço (directa e cruzada) da procura. (Cotação: 1.5 valores) 

Resolução: Fazendo os cálculos e simplificando obtem-se: 
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c) Explique, dando exemplos, as principais diferenças entre o lucro económico e o 

lucro contabilístico. (Cotação: 1.5 valores) 

Resolução: Existem diversas diferenças. As principais têm a ver com o facto de a 
remuneração do factor capital do ponto de vista económico ser um custo enquanto do 
ponto de vista contabilístico faz parte dos resultados, os valores de custos e receitas 
do ponto de vista económico serem considerados em termos de custos/valores de 
oportunidade (frequentemente os valores de mercado) enquanto do ponto de vista 
contabilístico correspondem aos valores recebidos ou pagos (por vezes resultantes de 
regras de imputação). 

d) Se um monopolista produzir para dois mercados, praticará um preço mais elevado 

no mercado cuja procura seja mais elástica. Comente, justificando as suas afirmações. 

(Cotação: 1.5 valores) 

Resolução: Pelo contrário, em geral, venderá a um preço mais elevado no mercado cuja 

procura é mais rígida, pois MCp
i

i
i ε

ε
+
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1

. O resultado só poderá ser distinto se o 

custo marginal de servir o mercado com procura mais rígida for (muito) menor que o 
de servir o da procura mais elástica (por exemplo, em virtude de custos de 
transporte). 

 

 


