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Aula 6 – Minimização do custo 
 
11. Uma empresa produz vinho do Porto com a função produção: q = K1/2 L1/2, em que K e L são dois 
fatores, capital e trabalho, cujos preços são, respetivamente, 10 euros e 90 euros por dia. Neste momento, 
produz diariamente uma determinada quantidade de garrafas de vinho do Porto, escolhendo as 
quantidades de fatores da forma mais adequada. 

a) Se a quantidade de capital for de 100 unidades, a empresa está a produzir diariamente 200 
garrafas de vinho do Porto. 

b) Se a empresa estiver a produzir 100 garrafas de vinho do Porto, utiliza 18 unidades de capital e 
20 unidades de trabalho. 

c) Se a quantidade de trabalho for de 10 unidades, a empresa está a produzir diariamente 30 
garrafas de vinho do Porto. 

d) Em período curto, e sendo o capital fixo, nesta empresa nunca se verifica a lei dos rendimentos 
marginais decrescentes. 

 
25. Uma empresa dispõe de uma tecnologia Cobb-Douglas, estando a produzir uma determinada 
quantidade de pastéis de nata, usando dois fatores, K e L. Sabe-se que pL=4 euros e pK=2 euros. 

a) Se a taxa marginal de substituição técnica de capital por trabalho for, em valor absoluto, igual a 
3, a empresa minimizaria o seu custo utilizando mais capital e menos trabalho. 

b) Se as produtividades marginais dos fatores trabalho e capital forem iguais a 16 e 5, 
respetivamente, a empresa minimizaria o seu custo utilizando mais trabalho e menos capital. 

c) Se a empresa estiver a minimizar o custo e a produtividade marginal do capital for de 10, a 
produtividade marginal do trabalho será de 8. 

d) Se a empresa estiver em período curto, sendo o capital fixo, deverá aumentar a quantidade de 
trabalho para minimizar o custo. 

 
7. Considere a seguinte função de produção: Q = L0,3 K0,6. Na combinação óptima de fatores produtivos, 
trabalho (L) e capital (K), escolhida pelo produtor, o montante da despesa efetuada na aquisição do fator 
trabalho (pL L) é 100 €. O custo total de produção é: 

a) 150 €. 
b) 200 €. 
c) 250 €. 

d) 300 €. 
 
E6. Uma empresa que vende robalos dispõe de uma tecnologia à qual corresponde a seguinte função 
produção: Q = K0.5 L0.5. Os preços do capital e do trabalho são, respetivamente, 2 e 8 euros. A empresa 
vende 20 unidades por ano, com um custo médio de 120 euros. Esta empresa: 

a) Está a minimizar o custo, para este volume de produção. 
b) Se minimizasse o custo para este volume de produção teria um custo médio de 8 euros. 
c) Para minimizar o custo deveria utilizar 20 unidades de trabalho. 
d) Não existem dados suficientes para sabermos se a empresa está a minimizar o custo. 
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Aula 7 – Curva de expansão em período longo e em período curto 
 
10. Uma empresa utiliza no seu processo produtivo apenas 2 fatores de produção, substitutos imperfeitos 
um do outro, trabalho (L) e capital (K), sendo este último fixo em período curto. Atualmente, a empresa 
encontra-se a produzir uma dada quantidade de produto, combinando de forma adequada os fatores 
produtivos, ou seja, minimizando o custo de produzir um determinado volume de produção. Se o preço 
do trabalho aumentar e a empresa quiser produzir a mesma quantidade, ceteris paribus: 

a) A linha de expansão de longo prazo não se altera. 
b) Só haverá despedimentos em período curto. 
c) No curto prazo, o custo de produção será o mesmo. 
d) Só haverá despedimentos em período longo. 

 
4. A empresa GELP tem a seguinte função produção: K0,5 + L0,5, em que K e L são dois fatores, cujos 
preços são, respetivamente, 4 e 8. 

a) A empresa deve produzir usando K = 2L. 
b) Se estiver a produzir uma determinada quantidade, usando uma combinação de fatores em que a 

taxa marginal de substituição técnica de K por L é igual a 5, deverá aumentar a quantidade de K 
e diminuir a quantidade de L para baixar o custo. 

c) Para produzir uma quantidade de 60 ao menor custo deverá utilizar K = 900 e L = 900. 
d) Qualquer que seja a quantidade produzida, para minimizar o custo, esta empresa utilizará sempre 

K = 4q2/9. 

 
1. Considerando uma empresa que utiliza dois fatores de produção, capital e trabalho, e minimiza o custo 
de produção, diga qual das seguintes afirmações é tipicamente verdadeira: 

a) Na combinação de fatores em que o custo é mínimo, e apenas nessa combinação, a taxa marginal 
de substituição técnica é igual ao rácio entre as produtividades marginais dos fatores. 

b) No caso de uma função produção Cobb-Douglas, a linha de expansão de período curto é sempre 
uma reta que parte da origem. 

c) No caso de uma tecnologia linear, quando o custo é mínimo a produtividade marginal do 
trabalho iguala a produtividade marginal do capital. 

d) Quando o custo é mínimo, o acréscimo de produção por cada euro gasto em capital é igual ao 
acréscimo de produção por cada euro gasto em trabalho. 

 
E7. Para uma tecnologia Cobb-Douglas, ao longo da linha de expansão de período longo a taxa marginal 
de substituição técnica é: 

a) Sempre decrescente. 
b) Sempre crescente.  
c) Sempre constante. 
d) Nada se pode afirmar porque não se conhecem os preços dos fatores nem a função produção. 
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Aula 8 – Minimização do custo com tecnologia linear ou tecnologia de Leontief 
 
E6. Uma empresa tem a função produção: Q = K + L, sendo pL = 1 € e pK = 2 €. A produção atual é de 
100 unidades. Se pL aumentar para 4 € e a produção se mantiver, no longo prazo, a empresa registará: 

a) Um acréscimo de custo de 100 €. 
b) Um acréscimo de custo de 300 €. 
c) Uma utilização de 100 unidades de K e 100 unidades de L. 
d) Nenhuma das alíneas anteriores está correcta. 

 
21. A Docegel produz compotas usando dois fatores perfeitamente complementares, fruta e açúcar. Por 
cada 100 gramas de fruta, combinados com 100 gramas de açúcar, obtém 100 gramas de compota. Um 
fornecedor sul-africano apresentou à empresa um novo tipo de fruta, que permite duplicar a produção, 
com as mesmas quantidades de fatores, embora o seu preço seja o dobro do preço da fruta que a Docegel 
atualmente utiliza. 

a) Será desvantajoso adquirir este novo fator. 
b) Será indiferente à empresa utilizar o novo, ou o atual, fator. 
c) Só valerá a pena adquirir o novo fator para produzir quantidades superiores a 2000 gramas. 
d) A Docegel deve, sem dúvida, optar por este novo fator. 

 

29. Uma empresa de reparação de telemóveis utiliza uma tecnologia que envolve técnicos de diagnóstico 
e controlo de qualidade (L1) e técnicos de reparação (L2); sendo a função produção em período curto 
referente ao número de telemóveis reparados diariamente (Q) representada por Q = min{18L1; 9L2}. A 
empresa está a ponderar a introdução de uma nova tecnologia que permite aumentar a capacidade de 
produção diária de acordo com a função Q = min{36L1; 12L2}. Sabendo que, nas atuais condições de 
mercado, são reparados 72 telemóveis por dia e que os custos de produção envolvem encargos com 
pessoal de 54 euros por trabalhador (L1 e L2), e custos de capital de 1 euro por telemóvel reparado com a 
tecnologia atual e 2 euros por telemóvel reparado com a nova tecnologia, pode-se dizer que: 

a) Mantendo a atual capacidade de produção diária, a nova tecnologia permite diminuir dois 
técnicos de diagnóstico e dois técnicos de reparação. 

b) Para o mesmo nível de produção, o custo total diário diminui 20% com a nova tecnologia. 
c) As duas afirmações anteriores são verdadeiras. 
d) As três afirmações anteriores são falsas. 

 
Exercício (1º teste de 2007-08). A Doce Coelhinha Lda. produz ovos de Páscoa, sendo a sua tecnologia 
de produção descrita pela função: Q = L2 K2, em que Q representa a quantidade de ovos de Páscoa (em 
dúzias), L o número de horas de trabalho e K a quantidade de chocolate (em kg). Sabe-se ainda que o 
preço de uma hora de trabalho é igual a 8 u.m. e que o preço de 1 kg de chocolate é igual a 4 u.m.. 

a) Determine o tipo de rendimentos à escala da função produção apresentada. Apresente, 
justificando, duas razões que possam levar uma empresa a evidenciar esse comportamento. 
b) Calcule as quantidades de fatores produtivos que a Doce Coelhinha deverá utilizar para produzir 
324 dúzias de ovos de Páscoa ao menor custo possível e o custo de produção correspondente. 
Represente graficamente os resultados.  


