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Aulas 2 e 3 – Produtividade marginal, produtividade média, taxa marginal de substituição técnica 
 
E1. Uma empresa utiliza, no seu processo produtivo, capital (fator fixo) e trabalho (fator variável), tendo 
a seguinte função produção em período curto: q = 54L2 – 2L3, em que q representa o volume de produção 
e L a quantidade de fator variável.  

a) A lei dos rendimentos marginais decrescentes verifica-se a partir de L=9. 
b) A produtividade média do fator variável é maximizada quando L=13,5. 
c) O produto total é maximizado quando L=18. 
d) Todas as respostas anteriores estão corretas. 

 
E2. Qual das seguintes afirmações é verdadeira:  

a) Se a produtividade média é crescente, a produtividade marginal é superior à produtividade 
média. 

b) Se a produtividade marginal é negativa, a produtividade média é negativa. 
c) Se a produtividade média é positiva, a produção total é crescente. 
d) Se a produtividade média é crescente, a produção total cresce a ritmos crescentes. 

 
E3. Suponha que a função de produção de uma empresa é dada por: Q = KL + K. Suponha que um ponto 
A corresponde a 2 unidades de K e 4 unidades de L. Um ponto B, situado na mesma isoquanta, 
corresponde a K igual a 1.  

a)  O volume de produção no ponto A é de 16 unidades. 
b)  No ponto B, L é igual a 10 unidades. 
c)  A taxa marginal de substituição de K por L, no ponto B, é 0,1. 
d)  Todas as alíneas anteriores estão erradas. 

 
Exercício. Suponha que a função produção de uma empresa é: Q = 10 K0,5 L0,25. 

a) Escreva as expressões da PMgL, PMgK, PMdL e PMdK. 
b) Obtenha a função produção em período curto considerando que K é fixo e igual a 4. 
c) Determine a taxa marginal de substituição técnica de capital por trabalho. 
d) Mostre como variam as produtividades marginais e a TMSTL

K quando passamos da combinação 
(K,L)=(81,16) para a combinação (K,L)=(36,81), mantendo Q=180. 

e) Justifique o resultado obtido na alínea anterior e relacione com a convexidade das isoquantas. 
f) Determine novamente a TMSTL

K, considerando agora que Q = A Kα Lβ. 
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Aula 4 – Tecnologia linear, tecnologia de Leontief 
 
9. Se 2 fatores de produção forem substitutos perfeitos entre si, a sua taxa marginal de substituição 
técnica é sempre:  

a) Infinita. 
b) Constante. 
c) Zero. 
d) Unitária. 

 
20. A empresa Krespo Kalado produz t-shirts para dormir usando uma tecnologia descrita pela seguinte 
função produção: q = min{20X ; 10Y}; em que q é a quantidade de produto e X e Y são as quantidades 
de dois fatores produtivos. Pode concluir-se que: 

a) Os fatores produtivos são substitutos perfeitos. 
b) A expressão analítica da proporção fixa em que os fatores devem ser utilizados é Y=2X. 
c) A taxa marginal de substituição técnica de Y por X é constante. 
d) A expressão analítica da proporção fixa em que os fatores devem ser utilizados é Y=0,5X. 

 
Exercício 4 
Uma empresa de prestação de serviços de reparação de computadores pode recorrer a mão-de-obra 
qualificada ou mão-de-obra não qualificada para a prestação deste serviço. Um funcionário qualificado 
demora 120 minutos a reparar um computador e um funcionário não qualificado demora 180 minutos a 
executar a mesma tarefa. Designando por H o número de horas de mão-de-obra qualificada e por L o 
número de horas de mão-de-obra não qualificada contratadas pela empresa, como se pode representar a 
função produção da empresa? 
 
Exercício 5 
Considere a produção de cápsulas de um dado medicamento. A produção de cada cápsula requer, 
obrigatoriamente, a combinação de 250 mg de codeína (C) e 500 mg de paracetamol (P). Os fatores de 
produção são perfeitamente complementares. Represente a função produção da empresa.  
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Aula 5 – Rendimentos à escala 
 
16. A empresa Kap&Lab produz de acordo com a seguinte função produção: q = K2 L3; onde q 
representa a quantidade produzida, e K e L representam, respetivamente, as quantidades de capital e 
trabalho utilizadas na produção. 

a) Esta tecnologia caracteriza-se pelo facto de os fatores serem perfeitamente complementares. 
b) A taxa marginal de substituição é sempre constante. 
c) Esta tecnologia apresenta rendimentos crescentes à escala. 
d) Em período curto só é possível produzir uma dada quantidade. 

 
26. Se uma empresa apresentar rendimentos crescentes à escala: 

a) A produtividade marginal do trabalho aumenta com a quantidade de trabalho utilizada na 
produção. 

b) Se as quantidades de todos os fatores aumentarem numa dada proporção, o volume produzido 
aumenta numa proporção superior. 

c) A função produção é homogénea de grau superior a 1. 
d) Todas as afirmações anteriores são verdadeiras. 

 
E4. Para uma empresa que utiliza dois fatores de produção, capital e trabalho, diga qual das seguintes 
afirmações é verdadeira: 

a) Os rendimentos são decrescentes à escala se, para a produção duplicar, for necessário duplicar a 
quantidade de trabalho e aumentar o capital em 80%. 

b) Em período curto, quando a produtividade média do trabalho atinge o seu máximo, a 
produtividade marginal do trabalho é nula. 

c) Se a tecnologia é do tipo Cobb-Douglas, a taxa marginal de substituição técnica de capital por 
trabalho é decrescente com a quantidade de trabalho. 

d) Se a empresa dispõe de uma tecnologia linear, a taxa marginal de substituição de capital por 
trabalho é crescente com a quantidade de trabalho. 

 
E5. Considere a seguinte função produção: Q = K L2 (K – L). Qual das seguintes afirmações é 
verdadeira: 

a) A função produção exibe rendimentos constantes à escala. 
b) Para K=4, a função produção exibe rendimentos marginais decrescentes do fator variável para 

L>0,5. 
c) Para K=4, a produtividade média do fator variável é crescente no intervalo L ϵ [0, 2). 
d) Não existe zona de rendimentos crescentes à escala. 

 
  


