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I. Conceitos Básicos 

 
Escolha Múltipla 

1. A economia foca-se em  
a) Indivíduos e como os recursos são utilizados para satisfazer as necessidades humanas. 
b) Dinheiro. 
c) Bancos 
d) Control  

2. Um recurso é escasso se  
a) Não existe em grandes quantidades 
b) Não é desejado ou procurado 
c) A quantidade que as pessoas querem é maior do que a disponível 
d) Existe em disponibilidade maior do que aquela que  

3. Qual destes é um bem livre? 
a) O almoço que o amigo paga 
b) Ganhar a lotaria 
c) Roupa emprestada 
d) Nenhuma das anteriores 

4. Qual das seguintes alternativas não é um elemento de um modelo? 
a) Conclusão 
b) Recursos 
c) Definição 
d) Pressupostos 

5. Escolha uma afirmação normativa 
a) Este capítulo é mais longo do que o anterior 
b) Este capítulo é fácil 
c) Este não é o último capítulo 
d) Este capítulo é sobre métodos 

6. Uma afirmação positiva é: 
a) Sempre verdade. 
b) Pode ser testada contra dados do mundo real. 
c) É uma questão de opinião. 
d) Apenas acontece numa ciência natural, e não numa ciência social 

7. A conclusão da frase “Se o preço da gasolina aumenta, sem que nada do resto se altere, então as 
pessoas vão comprar menos gasolina.” É: 

a) O preço da gasolina aumenta. 
b) As pessoas vão comprar menos gasolina. 
c) Sem que nada do resto se altere. 
d) A conclusão não se encontra na frase. 

 
Discussão 

8. Quais das seguintes afirmações são positivas e quais são normativas? 
a) As crianças devem ser cuidadas, mas não ouvidas. 
b) O custo da educação universitária está a aumentar. 
c) A electricidade é muito cara. 
d) As prisões estão mais cheias este ano do que no ano passado. 
e) Não é justo. 
 

9. Na frase que se segue, que afirmação é positiva e qual é normativa? “O estudante médio está 
inscrito em 5 cadeiras e isso é muito. “ 
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II. Escassez e necessidade de escolha 

 

1. A Fronteira de Possibilidades de Produção mostra: 

a) A quantidade mínima de bens e serviços que podem ser produzidos numa 

economia. 

b) A quantidade máxima de recursos produtivos existente numa economia, dada a 

tecnologia. 

c) A quantidade máxima de bens ou serviços que podem ser produzidos numa 

economia dados os recursos e tecnologia disponíveis, e dadas as quantidades de 

outros bens e serviços produzidos. 

d) As diferentes combinações de factores produtivos disponíveis para produzir bens 

e serviços. 

 

2. Suponha que duas das opções eficientes de uma economia são as seguintes: na opção A 

produzem-se 30 unidades de um bem X e 15 unidades do bem Z; na opção B produzem-se 

60 unidades do bem X e 10 unidades de Z. Assinale a resposta correcta: 

a) O custo de oportunidade de passar de A para B são 30 unidades de X. 

b) O custo de oportunidade de passar de B para A são 5 unidades de Z. 

c) O custo de oportunidade de passar de B para A são 30 unidades de X. 

d) O custo de oportunidade de passar de A para B é igual ao custo de passar de B 

para A. 

 

3. Sejam duas opções eficientes para uma economia, as seguintes: na opção A produzem-se 

70 unidades de X e 30 unidades de Z; na opção B, produzem-se 30 unidades de X e 60 de Z. 

Assinale qual o custo de oportunidade unitário de passar de A para B: 

a) 4/3 unidades de X. 

b) 4/3 unidades de Z. 

c) ¾ unidades de X. 

d) ¾ unidades de Z. 

 

4. Assinale qual das seguintes afirmações é correcta: 

a) Todos os pontos situados na FPP são eficientes. 

b) Os pontos situados no interior do conjunto de produção são inalcançáveis com a 

tecnologia disponível. 

c) Os pontos situados no exterior do conjunto de produção são ineficientes. 

d) Os pontos da FPP em que não se produz nada de algum dos bens não são 

eficientes. 

 

5. Assinale qual das seguintes afirmações é correcta: 

a) Um aumento dos recursos produtivos da economia desloca a FPP para baixo. 

b) Uma melhoria tecnológica na produção dos dois bens desloca a FPP para cima e 

para a direita. 
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c) Uma melhoria tecnológica na produção de um bem desloca a FPP para a 

esquerda. 

d) A FPP não pode aumentar em nenhum dos casos, já que indica a insuficiência de 

recursos para atender às necessidades humanas. 

 

6. Seja uma economia caracterizada por uma FPP. Verifica-se na economia uma melhoria 

tecnológica na produção dos dois bens. Todos os pontos da FPP original são agora: 

a) Inalcançáveis. 

b) Eficientes, já que são pontos de uma FPP. 

c) Ineficientes. 

d) Metade são eficientes e outra metade ineficientes. 

 

7. A existência de rendimentos marginais decrescentes na produção dos bens representados 

na FPP, implica necessariamente que a FPP, em relação à origem das coordenadas é: 

a) Linear. 

b) Côncava. 

c) Convexa. 

d) Tem declive negativo. 

 

8. Suponha que um bem é produzido a partir de um factor produtivo e que a tecnologia 

produtiva do dito bem se caracteriza por: se se multiplicar a quantidade do factor produtivo 

utilizado por 2, a quantidade produzida do bem é o dobro da inicial. Diz-se então que os 

rendimentos de produção do bem são: 

a) Constantes 

b) Crescentes 

c) Decrescentes 

d) Côncavos. 

9. Existem custos de oportunidade porque: 

a) Os recursos são escassos 

b) Os recursos têm usos alternativos 

c) Temos de escolher como utilizar os recursos 

d) Todas as anteriores. 

 

 

Preencha os espaços em branco: 

 

Quando nos movemos de um ponto para outro ao longo da FPP, obtemos _______ de 

um bem e ________ do outro. O montante prescindido do bem é o ____________. 
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III. Oferta, procura, e mercado 

 

1. Quando num mercado acontece que 

a) Há excesso de oferta, então o preço tende a subir 

b) Há um excesso de procura, então o preço tende a descer. 

c) Existe equilíbrio, então é possível que os preços tenham tendência a alta ou a 

baixa. 

d) Existe equilíbrio, então o excesso de oferta é identicamente nulo e igual ao 

excesso de procura. 

 

2. A partir de uma situação de equilíbrio, a descida do preço de um bem acompanhada de 

um maior volume de vendas está relacionada com: 

a) Um aumento da procura, pelo que mais gente compra mais quantidade do bem. 

b) Uma descida da oferta e, por isso, o preço caiu. 

c) Um aumento da oferta, por isso o preço desceu. 

d) Um aumento da procura provocou uma diminuição da oferta e a subsequente 

descida do preço. 

 

3. A curva da procura de automóveis deslocar-se-á quando: 

a) Se alterar o preço dos automóveis. 

b) Se altera o rendimento dos indivíduos. 

c) Se altera o preço das matérias-primas utilizadas na produção de automóveis. 

d) Se altera a tecnologia empregue na produção de automóveis. 

 

4. Se num mercado a função procura é 4P=20-Qd e a da oferta Qo=10+P, indique qual das 

seguintes afirmações é falsa: 

a) Um preço igual 4 gera um excesso de procura de 10 unidades. 

b) Um preço igual a 1 gera um excesso de procura igual a 5 unidades. 

c) O preço de equilíbrio é igual a 2. 

d) Um preço igual a 2 gera um excesso de oferta igual ao excesso de procura. 

 

5. Seja Qa a quantidade procurada de um bem normal, A, e P(a) o preço do bem A; P(b) o 

preço de um bem substituto; G os gostos e preferências do consumidor; Y o rendimento de 

que dispõem os consumidores e F, a forma funcional que relaciona Qa com o resto das 

variáveis.  Se o sinal do efeito de cada variável explicativa (Pa, Pb, G, Y) tem sobre a 

variável explicada (Qa) se representar por (+) e (-), caso seja positivo ou negativo, 

respectivamente, indique qual é a relação correcta 

 Pa Pb G Y 

a) + - - + 

b) - + + + 

c) + - + + 

d) - - - + 
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6. Seja Qa a quantidade oferecida de um bem A; Pa, o preço do bem A; Pb, o preço dos 

bens existentes relacionados; r, o preço dos factores productivos; z, a tecnologia existente; e 

F, a forma funcional que relaciona Qa com o resto das variáveis. 

Se o sinal do efeito que cada variável explicativa (Pa, Pb, r, z) sobre a variável explicada 

(Qa) se representa por (+) e (-), caso seja positivo ou negativo, respectivamente, indique 

qual é a relação correcta: 

 

 Pa Pb r Z 

a) + + - + 

b) + - - - 

c) + - - + 

d) - - - + 

 

7.  Indique qual das seguintes afirmações é correcta. 

a) Um aumento do rendimento supõe uma deslocação da curva da procura para a 

esquerda para os bens normais. 

b) Um aumento do preço dos factores produtivos supõe uma deslocação da curva da 

oferta para a esquerda.  

c) Uma melhoria tecnológica supõe uma deslocação da curva da oferta para a 

esquerda. 

d) Uma diminuição dos gostos ou preferências dos consumidores em relação a um 

bem gera uma deslocação para a esquerda da curva da procura. 

 

8. Se o Estado fixa um preço máximo inferior ao de equilíbrio, assinale a resposta 

incorrecta 

a) Gerar-se-á um excesso de procura. 

b) A quantidade posta no mercado será menor do que a de equilíbrio. 

c) Será necessário racionar a oferta. 

d) Isto provocará afectação deficiente e o Estado deverá adquirir os excedentes. 

 

9. Seja um mercado em que a procura é dada por Qd=40-2P e a oferta por Qo=20+2P. 

Supondo que o Estado fixa um preço máximo de 2u.m., assinale a resposta correcta. 

a) Cria-se um excesso de procura de 8 unidades. 

b) A quantidade trocada será de 30 unidades. 

c) Oferecer-se-ão menos 6 unidades do que antes. 

d) Em equilíbrio a quantidade procurada é superior à oferecida em 12 unidades. 
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10.  Suponha que, a partir de uma determinada situação de equilíbrio de um mercado, existe 

uma melhoria tecnológica e um aumento do rendimento dos consumidores. Nesta nova 

situação acontecerá: 

a) A quantidade trocada será menor e o preço permanecerá constante. 

b) A quantidade trocada será maior e o preço será sempre superior ao anterior. 

c) O preço será menor, mas a quantidade pode ser menor, maior ou igual 

dependendo da intensidade com que as curvas se deslocam. 

d) A quantidade trocada será maior, mas não pode afirmar-se nada sobre o que 

ocorre com o preço. 

 

11. Se Qa=10-Y é a função rendimento-procura de um bem A. O bem A é um bem: 

a) Inferior. 

b) Normal. 

c) Substituto. 

d) Complementar. 

 

12. Se Qa=30-1/2Pb define a relação existente entre a quantidade procurada de um bem A e 

o preço do bem B. Os bens A e B serão: 

a) De primeira necessidade. 

b) De luxo. 

c) Complementares. 

d) Substitutos. 

 

13.  Considere um mercado para um dado bem. A procura de mercado é linear e dada por 

Qd=120-2P+10Y. Onde Qd denota a quantidade procurada, P é o nível de preço e Y o 

rendimento dos consumidores. A oferta de mercado também é linear e dada por Qs= 20+3P 

a) Explique a diferença entre uma deslocação da curva da procura e um movimento 

ao longo da curva 

b) Suponha que Y=5. Encontre o preço e a quantidade de equilíbrio de mercado, 

sabendo que em equilíbrio deve ser verdade que Qd=Qs. 

c) Mostre graficamente o resultado em b). 

d) Suponha agora que o rendimento dos consumidores aumentou para Y=10. Usando 

o mesmo gráfico que em c) mostre como é que este aumento em Y afecta o equilíbrio 

de mercado. Comente os seus resultados.  

 

Preencha os espaços em branco: 

Se ao preço estabelecido a quantidade oferecida é maior do que a quantidade procurada, 

temos________ e o preço tenderá a ________. Se ao preço de mercado a quantidade procurada 

é maior do que a quantidade oferecida, temos ________ e o preço tenderá a ________. Um 

aumento da procura faz com que o preço de mercado ________ e a quantidade ________. Uma 

diminuição da procura faz com que o preço de mercado ________ e quantidade________. 

Quando a oferta aumenta, o preço de mercado ________ e a quantidade ________. E quando a 

oferta diminui, o preço de mercado ________ e a quantidade ________. 
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IV. OFERTA, PROCURA E ELASTICIDADE 

 
1. Determine qual das seguintes afirmações é correcta 

a) Para uma procura linear, no troço em que a elasticidade-preço é maior do que a 
unidade, aumentos do preço supõem aumentos na receita total. 
b) Para uma procura linear, no troço em que a elasticidade-preço é maior do que a 
unidade, aumentos do preço supõe diminuições na receita total. 
c) Para uma procura linear, no troço em que a elasticidade preço é menor do que a 
unidade, diminuições do preço supõem aumentos na receita total. 
d) Para uma procura linear, no troço em que a elasticidade preço é menor do que a 
unidade diminuições do preço supõem diminuições da receita total. 
 

2. Assinale qual dos seguintes factores não condiciona a elasticidade-preço da procura de um 
bem 

a) A proporção de rendimento gasta no bem. 
b) A natureza das necessidades que satisfaz. 
c) O período de tempo considerado. 
d) As características do processo produtivo. 
 

3. Se a elasticidade-preço da procura de um bem é 1,5 para um indivíduo. Assinale a 
resposta correcta. 

a) Uma diminuição de uma unidade monetária no preço aumentará a quantidade 
procurada em 1,5 u.m. 
b) Perante uma diminuição de 1% no preço do bem, a quantidade procurada 
aumentará em 1,5%. 
c) A procura é inelástica. 
d) Se a função procura é linear, o declive da mesma será constante e igual ao valor 
da elasticidade, 1,5. 
 

4. Dada a função procura Q=1000-20P, o ponto da mesma para a qual a elasticidade é 
unitária: 

a) P=25; Q=500 
b) P=50; Q=0 
c) P=0; Q=1000 
d) P=30; Q=400 
 

5. Dados dois bens A e B, cuja elasticidade cruzada da procura é igual a 2, para uma 
situação em que o preço do bem B é Pb=3, corresponde uma quantidade procurada de A, 
Qa=2; o declive da função que relaciona a quantidade procurada do bem A com o preço do 
bem B será: 

a) ¾ e os bens são substitutos. 
b) 4/3 e os bens são complementares. 
c) 4/3 e os bens são substitutos. 
d) Não se pode determinar o declive com os dados disponíveis. 
 

6. Se as procuras de um consumidor para os bens X, Y e Z para determinados níveis de 
consumo são tais que Ex,y=0,5 e Ex,z=-0.2, em que Ex,y e Ex,z são a elasticidade cruzada da 
procura dos bens X e Y, e X e Z, respectivamente, diremos que: 
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a) X e Y são complementares e X e Z são substitutos. 
b) X e Y são bens normais e X e Z são bens inferiores. 
c) X e Y são substitutos e X e Z são complementares. 
d) X e Y são substitutos e X e Z também o são. 
 

7. Se para um consumidor, 1, a elasticidade rendimento da procura de um bem, para um 
determinado nível de rendimento é de 1.5 e para outro consumidor, 2, toma o valor de 0.5 
dizemos que o bem em questão é: 

a) Normal para o consumidor 1 e inferior para o consumidor 2. 
b) De luxo para o consumidor 1 e de primeira necessidade para o consumidor 2. 
c) De primeira necessidade para o consumidor 1 e de luxo para o consumidor 2. 
d) Não pode acontecer que a elasticidade rendimento de um bem tome valores 
distintos para diferentes consumidores. 
 

8. Se num mercado a função oferta é dada por Qs=10+2P e a função procura dada por 
Qd=50-3P. Em equilíbrio: 

a) A elasticidade da oferta é maior do que a da procura. 
b) A elasticidade da procura é maior do que a da oferta. 
c) Uma variação de preços afectará mais a oferta de que a procura. 
d) A procura é elástica enquanto que a oferta é inelástica. 
 

9. Se a elasticidade-preço da procura de um bem é 0.5 e o bem é inferior, assinale a resposta 
correcta: 

a) A procura é elástica e a elasticidade rendimento será menor do que 1. 
b) A procura é inelástica e a elasticidade rendimento tomará valores entre 0 e 1. 
c) A procura é elástica e a elasticidade rendimento é menor do que zero. 
d) A procura é inelástica e a elasticidade rendimento é menor do que 0. 
 

10. Quando a oferta é elástica pode-se afirmar que: 
a) Os produtores têm uma capacidade mais limitada para aumentar a produção 
quando aumenta o preço. 
b) Os produtores têm uma capacidade sempre ilimitada para adaptar a quantidade 
produzida a alterações no preço. 
c) É mais difícil adaptar a produção perante um aumento do preço. 
d) É mais fácil aumentar a produção perante aumento de preços do que quando a 
oferta é inelástica. 
 

11. Se a elasticidade da oferta é igual a zero: 
a) A curva da oferta é horizontal. 
b) A curva da oferta é vertical. 
c) A quantidade oferecida varia pouco perante alterações dos preços. 
d) Existe uma grande capacidade de reacção dos produtores perante variações dos 
preços. 
 

12. Se o preço aumenta e a procura é elástica, então: 
a. A receita total aumenta 
b. A receita total diminui 
c. A receita total mantém-se constante 
d. A oferta aumenta.
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V. Teoria da utilidade e da procura 

 
1. A lei da utilidade marginal decrescente estabelece que  
a) A utilidade total é crescente. 
b) A utilidade total é decrescente. 
c) A utilidade total cresce, mas fá-lo a um ritmo decrescente. 
d) Ambas as alíneas a) e c) são correctas. 
e) Nenhuma alínea é correcta. 

 
2. Um dos pressupostos fundamentais da teoria da utilidade é que 
a) A utilidade total é negativa. 
b) A utilidade marginal é decrescente. 
c) A utilidade total é sempre menor do que a marginal. 
d) Se se aumenta o consumo de um bem a utilidade total não varia. 
e) Nenhuma das alíneas anteriores é correcta. 

 
3. A lei das utilidades marginais ponderadas implica que  
a) É indiferente para o indivíduo gastar uma u.m. adicional num bem ou noutro. 
b) A utilidade a que se refere a quantidade consumida de qualquer dos bens é a mesma. 
c) A utilidade a que se refere a última u.m. gasta em qualquer dos bens disponíveis é a 
mesma. 
d) As alíneas a) e c) são correctas. 
e) Nenhuma das alíneas é correcta. 

 
4. Se um consumidor parte de uma situação de equilíbrio no consumo de dois bens, A e B, 
e se aumenta o preço do bem B, este consumidor decidirá: 
a) Consumir mais do bem B, resultando numa curva da procura do bem B com declive 
positivo. 
b) Diminuir, até zero, o consumo do bem B. 
c) Diminuir o consumo do bem B até ao ponto em que a utilidade marginal por u.m. de 
rendimento gasta no bem iguale a da que se dedica ao bem A. 
d) Não consumir nada de ambos os bens. 
e) Nenhuma das alíneas anteriores é correcta. 

 
5. Seja a restrição orçamental de um indivíduo dada por 500=10Q1 + 5Q2. Se os preços de 
mercado duplicarem, o efeito que se deriva sobre a restrição orçamental do indivíduo é 
análogo ao que teria se: 
a) O rendimento fosse reduzido a metade. 
b) Se duplicar o rendimento. 
c) Os preços e o rendimento do indivíduo forem reduzidos na mesma proporção. 
d) Não existirá nenhuma alteração no mercado em relação à situação inicial. 
e) Nenhuma das alíneas anteriores é correcta. 
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6. Suponha que as curvas de indiferença são convexas para a origem. A implicação 
económica que se deriva é que 
a) Quanto mais escasso seja um bem, maior será a sua taxa marginal de substituição. 
b) Quanto mais escasso seja um bem, menor será a sua taxa marginal de substituição. 
c) As curvas de indiferença podem cruzar-se. 
d) A utilidade que os bens proporcionam passa a ser negativa e isto é o que explica o 
declive negativo das curvas de indiferença. 
e) Nenhuma das alíneas anteriores é correcta. 

 
7. Numa análise de equilíbrio do consumidor, o equilíbrio acontece  
a) Quando a linha orçamental é tangente à curva de indiferença mais afastada da origem. 
b) Quando o declive da curva de indiferença é igual ao da recta orçamental. 
c) Quando a taxa marginal de substituição for igual valor absoluto do quociente de preços 
relativos. 
d) Todas as anteriores.  
e) Nenhuma das alíneas anteriores é correcta. 

 
8. Perante variações no preço de um bem, o efeito substituição é sempre negativo dado que 
a) Os bens são sempre complementares quando o consumidor tem uma alternativa de 
escolher exclusivamente entre os dois bens. 
b) O efeito rendimento é sempre positivo. 
c) A utilidade total do consumo de bens é sempre positiva. 
d) Existe uma relação inversa entre o preço relativo e quantidade procurada do bem. 
e) Nenhuma das alíneas anteriores é correcta. 

 
9. O efeito total de variações do preço sobre a quantidade procurada de bens inferiores 
implica que: 
a) À medida que aumenta o preço, a quantidade procurada pode aumentar ou diminuir. 
b) Um aumento do preço será acompanhado de um aumento da quantidade procurada. 
c) Diminuições no preço não afectarão a quantidade procurada. 
d) Quando diminui o preço, o indivíduo deixará de consumir o bem. 
e) Nenhuma das alíneas anteriores é correcta. 

 
10. Se o consumidor preferir bens normais e o preço de um bem subir, 
a) O efeito total da variação no preço sobre a quantidade procurada será sempre negativo. 
b) O efeito total da variação no preço sobre a quantidade procurada será sempre positivo. 
c) O efeito total poderá ser positivo ou negativo, depende de se o efeito rendimento supera 
ou não o efeito substituição. 
d) O efeito rendimento será negativo, dado que a quantidade procurada diminui quando 
aumenta o rendimento real.  
e) Nenhuma das alíneas anteriores é correcta. 

 
11. Se ao aumentar o preço do bem Q1 se consome mais do bem, sabendo que o efeito 
rendimento supera o efeito substituição, podemos dizer que 
a) Q1 é um bem de Giffen. 
b) Q1 não é um bem de Giffen. 
c) Q1 é um bem inferior, mas não é um bem de Giffen. 
d) Q1é um bem inferior. 
e) Nenhuma das alíneas anteriores é correcta. 
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12. A curva preço consumo é 
a) O lugar geométrico dos pontos de equilíbrio resultantes de alterações no rendimento do 
consumidor. 
b) O lugar geométrico dos pontos de equilíbrio resultantes de alterações nos preços e 
rendimento do indivíduo. 
c) O lugar geométrico das combinações de equilíbrio que se obtêm ao variar a relação de 
preços, quando o rendimento é constante. 
d) O lugar geométrico dos pontos de equilíbrio resultantes de variações proporcionais nos 
preços e rendimento. 
e) Nenhuma das alíneas anteriores é correcta. 

 
 

Problemas: Escolha racional do consumidor 

13. Seja o rendimento de um indivíduo de 150 u.m. semanais. O preço do bem x é de 10u.m. 
e o preço do bem y é de 7,5u.m. 
a) Represente a linha orçamental.  
b) Se o preço do bem y aumentar para 10u.m. represente a nova L.O. 
c) Suponha que o preço do bem x diminuiu para 7,5u.m. Represente a nova L.O. (partindo 
da L.O. original)  
d) Se o rendimento diminuir para 75u.m. qual a nova L.O.? (considere os preços iniciais) 

 
14. Suponha que um indivíduo tem 800u.m. para gastar apenas em maçãs e laranjas. As 
maçãs custam 40 u.m. cada e as laranjas custam 10u.m. cada: 
a) Se este indivíduo comprar apenas maçãs, quanto pode comprar? 
b) Se este indivíduo comprar apenas laranjas, quantas pode comprar? 
c) Se o indivíduo viesse a comprar 10 maçãs, quantas laranjas poderia comprar com o 
montante de dinheiro que sobra? 
d) Se o indivíduo consumisse menos uma maçã (i.e. 9 maçãs) quantas laranjas adicionais 
poderia comprar? 
e) Escreva a equação algébrica da restrição orçamental e represente-a graficamente 
salientando os pontos mencionados nas alíneas anteriores. 

 
15. Represente graficamente, e comente as seguintes situações: 
a) “Não gosto de estudar nem de praticar desporto sozinhos. Mas dos dois combinados na 
devida proporção!...” 
b) Rui: “Qual preferes. Sagres ou Superbock?” 
     Jorge: “Desde que seja cerveja...” 

 
16.
 O senhor alfa tem 200 u.m. disponíveis por mês para gastar em Cocacola e Filmes. O 

preço da cocacola é de 10u.m. e o preço dos filmes é de 40u.m.. A função utilidade do 
senhor alfa é U= C0,2.F0,8, e o rácio das utilidades marginais é: UmgC/UmgF=F/4C. 

a) Quantas cocacolas e quantos filmes irá o senhor alfa consumir por mês? 
b) Qual o valor da taxa marginal de substituição na taxa de equilíbrio do consumo. 

 
 


