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I 
Responda às seguintes questões fazendo um círculo em torno da letra da alínea que lhe parece correcta: 
 
1. Comprar sucessivamente mais um livro, leva 
a que, segundo a 1ª Lei de Gossen, a utilidade 
total possa assumir os seguintes valores 
a) 1000, 1100, 1200, 1300 
b) 1000, 1100, 1050, 1020 
c) 1000, 900, 850, 825 
d) 1000, 1100, 1150, 1130 
 
2. Se o Luís troca um chocolate por dois bolos, e 
os preços forem respectivamente, 12 e 4 euros 
a) ele está no ponto óptimo 
b) ele deverá alterar o consumo e igualar a 

TMS de chocolates por bolos a 1/3 
c) ele não está no óptimo e deverá comprar 

menos chocolates e mais bolos  
d) ele deverá comprar menos chocolates e mais 

bolos até igualar o preço relativo dos bolos a 
0,5 

 
3. Se os MP3 forem um bem de procura elástica, 
um aumento do seu preço leva a que 
a) a despesa neste bem se mantenha 
b) a despesa neste bem desça 
c) a quantidade procurada desça mas em menor 

proporção do que a subida do preço 
d) a quantidade procurada suba muito 
 
4. Segundo a Lei de Engel, a elasticidade 
rendimento da procura dos alimentos 
a) é positiva e inferior à unidade 
b) é superior à unidade, pelo que os alimentos 

são bens superiores 
c) é negativa, pelo que o peso desses bens no 

orçamento desce quando se enriquece 

d) tem um valor tal que o peso desses bens no 
orçamento nunca se altera 

 
5. Quando a quantidade de todos factores 
produtivos aumentar 5% têm-se rendimentos 
a) constantes à escala se a produção descer 5% 
b) crescentes à escala se a produção subir 5% 
c) marginais decrescentes se a produção subir 

3% 
d) crescentes à escala se a produção subir 7% 
 
6. A introdução de um imposto de 2 euros por 
cada lápis vendido, leva a  
a) uma subida de 2 euros nos Cm e nos CVM 
b) uma subida dos CF 
c) uma subida de 2 euros nos CV e nos Cm 
d) uma subida dos CT, CVM e CFM 
 
7. Se o mercado troca um trabalhador por 3 
computadores, no óptimo 
a) a produtividade marginal do trabalho deve 

ser 3 vezes a do computador 
b) a produtividade média do trabalho deve ser 

3 vezes a do computador 
c) a produtividade marginal do computador 

deve ser 3 vezes a do trabalho 
d) a TMST do trabalho por computadores deve 

ser 0,(3) 
 

8. Num bem de Giffen a subida do preço 
a) aumenta o consumo do bem pelo efeito 

substituição 
b) leva à redução do consumo de outro bem 
c) desce o consumo do bem por efeito 

rendimento 
d) não tem efeito no consumo do bem 

 
II  

O Manuel gosta muito pintar mas está muito aborrecido pois o preço das tintas subiu. Sabendo que 
mesmo assim não altera a quantidade de tintas que compra, desenhe num gráfico os pontos óptimos de 
consumo de tintas e DVD. Explique (máx. 10 linhas). 
 

III 
Um subsídio de 1 euro por litro de leite vendido terá que efeito nas curvas de custos que estudou? Ilustre 
graficamente. Explique (máx. 5 linhas).       Bom trabalho! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


