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24. Em período longo, quando a função custo médio é decrescente: 

a) A função custo marginal é sempre decrescente. 

b) Existem economias de escala. 

c) Para cada volume de produção, a taxa marginal de substituição técnica é superior ao rácio entre 
os preços dos fatores. 

d) Todas as alíneas anteriores estão certas. 

 

29. A A.R. produz decretos-lei, utilizando deputados (L – fator variável) e bens de equipamento (K – 
fator fixo) cujos preços unitários são 10 e 5, respectivamente. Admita que a tecnologia de produção é 
dada pela função K0.5L0.25 e que o orçamento anual disponível para fins legislativos é 7680. Admita ainda 
que a A.R. gasta o seu orçamento da forma mais eficiente. 

a) A A.R. conseguirá produzir 256 decretos-lei por ano. 
b) Se o salário dos deputados diminuir para metade, então, no curto prazo, o custo com o fator 

trabalho (pL*L) diminuirá. 
c) Sendo os preços dos fatores constantes, existem economias de escala na produção. 
d) Se o salário dos deputados diminuir para metade, então, no curto prazo, a A.R. duplicará o 

número de deputados. 

 

3. A empresa Mobipraia produz cadeiras de praia de acordo com a função produção: Q = K0.5L0.5, em que 
K e L representam os dois fatores utilizados, capital e trabalho. Neste momento estão a ser produzidas 
2000 cadeiras de praia, em período longo, ao mínimo custo. Sabe-se, ainda, que a quantidade de fator 
fixo é K=1600 e que o preço deste fator é de 200 euros. 

a) O preço do trabalho é de 128 euros.  

b) A taxa marginal de substituição de trabalho por capital é igual a 6. 

c) Em período curto, a produção de 4000 cadeiras levaria à utilização de 3200 unidades de L. 

d) Sendo fixos os preços dos fatores, o custo médio desta empresa é sempre crescente. 
 
6. A empresa CES tem a seguinte função produção: q = (K1/2 + L1/2)2. 

a) Se pL=2 e pK=1, a sua linha de expansão de período longo expressa-se por K=4L. 

b) Apresenta sempre rendimentos constantes à escala. 

c) Se pL=2 e pK=1, a sua função custo expressa-se por C(q)=2/3*q. 

d) Todas as alíneas anteriores estão corretas. 

 
Exercício. Supondo que a função produção de uma empresa é Q = 25 K1/6 L1/2 e que os preços dos 
fatores são pK=10 e pL=480, obtenha a função custo total de período longo. 
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13. A função custo total de período curto da Sigarra é CTPC=2Q+10. Sabe-se que a empresa tem duas 
unidades de fator fixo (K), que o preço do fator variável (L) é pL=4, e que o volume de produção é Q=20 
cantigas. Então: 

a) Para minimizar o custo médio de período curto, a empresa deveria produzir uma quantidade 
inferior. 

b) A Sigarra está a utilizar 5 unidades do fator variável.  

c) A produtividade marginal do fator variável é igual a 2.  

d) Em período longo, a Sigarra deverá apresentar uma taxa marginal de substituição técnica entre 
capital e trabalho igual a 1. 

 

26. A Kay-en-Air utiliza pilotos (L – fator variável) e aviões (K – fator fixo), cujos preços são pL=4 e 
pK=20, para produzir viagens (Q). Neste momento, produz 6000 viagens, utilizando 100 pilotos e 10 
aviões. Sabe-se ainda que a produtividade marginal de L é igual a 2, e que a produtividade marginal de K 
é superior a 10. 

a) Atualmente, o custo marginal de período curto é igual a 2. 

b) Para este volume de produção, o custo médio de período longo é igual a 0,1. 

c) A taxa marginal de substituição técnica é igual a 0,2. 

d) A empresa deveria utilizar mais pilotos e menos aviões. 

 

22. A empresa Nesprego produz máquinas de café, utilizando dois fatores de produção: L e K. Em 
período curto, o fator K é considerado um fator fixo para esta empresa. Atendendo à dualidade entre 
custos e produção, poderá afirmar-se que: 

a) Apenas se existirem rendimentos crescentes à escala, o custo médio de período longo é crescente 
com o número de máquinas de café produzidas. 

b) Quando se verificam rendimentos marginais decrescentes no fator L, o custo marginal de período 
curto aumenta com o número de máquinas de café produzidas. 

c) Quando a produtividade média do fator L é crescente com o número de máquinas produzidas, o 
custo variável médio é crescente com o número de máquinas produzidas. 

d) Todas as alíneas anteriores são falsas.  
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16. Qual das seguintes afirmações é verdadeira: 

a) A função custo total de período curto tem um valor superior à função custo total de período 
longo, para qualquer quantidade, excepto para uma determinada dimensão, para a qual os valores 
das duas funções são sempre iguais. 

b) Para uma empresa que produz utilizando dois fatores, capital e trabalho, quando o custo de 
produzir uma determinada quantidade é mínimo, o custo de uma unidade adicional de capital 
deve igualar o custo de uma unidade adicional de trabalho. 

c) Para uma empresa que produz utilizando dois fatores, capital e trabalho, e sendo o capital fixo, 
ao longo da linha de expansão de período curto verifica-se que a taxa marginal de substituição 
iguala sempre o rácio entre os preços dos fatores, desde que estes preços sejam fixos e que a 
produção não seja tão elevada que torne a produtividade marginal decrescente. 

d) Para uma empresa que produz utilizando dois fatores, capital e trabalho, de acordo com uma 
tecnologia Cobb-Douglas, e sendo o capital fixo, ao longo da linha de expansão de período curto 
verifica-se que a taxa marginal de substituição iguala o rácio entre os preços dos fatores apenas 
para uma determinada quantidade. 

 

25. Produzir um dado volume de produção ao menor custo significa: 

a) Produzir sempre na dimensão óptima. 

b) Que o custo marginal de período longo é igual ao custo marginal de período curto e que o custo 
médio de período longo é igual ao custo médio de período curto. 

c) Que o empresário tenha que produzir na fase de economias de escala. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

2. Considerando unicamente a minimização dos custos de produção, diga qual das seguintes afirmações é 
verdadeira: 

a) Quando a empresa se situa numa determinada dimensão, é sempre preferível produzir no volume 
de produção típico. 

b) Qualquer que seja a produção da empresa, é sempre melhor escolher a dimensão óptima. 

c) No volume de produção típico da dimensão óptima, o custo variável médio é igual ao custo 
médio de período longo. 

d) Quando a empresa fixa o montante da sua produção, é sempre melhor produzir no volume de 
produção típico. 

 

4. Determinada empresa, em período longo, tenciona produzir 10 unidades, as quais correspondem a uma 
fase decrescente da sua curva de custo médio de período longo. Deverá escolher produzir: 

a) Com uma dimensão para a qual o volume de produção típico é 10 unidades. 

b) Na escala mínima eficiente. 

c) Quando o mínimo do custo médio de período curto se verifica para 10 unidades. 

d) Quando o mínimo do custo médio de período longo iguala o custo marginal de período curto. 
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9. A empresa Quemundo está a produzir uma determinada quantidade, no volume de produção típico, e 
situando-se numa dimensão inferior à dimensão óptima (aquela cujo volume de produção típico 
corresponde à escala mínima eficiente). Os preços dos fatores são constantes. 

a) Essa quantidade é superior à escala mínima eficiente. 

b) Enquanto a empresa produzir essa quantidade, terá rendimentos constantes à escala. 

c) O custo marginal de período curto é superior ao custo médio de período curto. 

d) Neste volume de produção, a Quemundo exibe rendimentos crescentes à escala. 

 

44. Qual das seguintes afirmações está correta: 

a) Em qualquer ponto da isoquanta, a taxa marginal de substituição iguala sempre a razão entre os 
preços dos fatores. 

b) No volume de produção típico de qualquer dimensão, os custos totais e médios são iguais em 
período curto e em período longo, mas os custos marginais diferem, acontecendo que apenas no 
volume de produção típico da dimensão ótima o custo marginal de período curto é igual ao custo 
marginal de período longo. 

c) Quando uma empresa opera no volume de produção típico de uma dimensão que é superior à 
ótima, o custo marginal de período curto é superior ao custo médio de período longo. 

d) Existem rendimentos crescentes à escala quando a produção aumenta menos do que 
proporcionalmente ao aumento da quantidade de fatores. 

 

18. Se o volume de produção for inferior ao volume de produção típico: 

a) O custo marginal de período curto é inferior ao custo médio de período curto. 

b) O custo médio de período curto é inferior ao custo médio de período longo. 

c) O custo marginal de período curto é superior ao custo médio de período longo. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

35. A empresa BOTOX está a produzir a quantidade que minimiza o seu custo médio de período curto. 
Sabendo que este volume de produção é superior à escala mínima eficiente, podemos concluir que: 

a) O custo marginal de período curto é inferior ao custo marginal de período longo. 

b) A empresa está a produzir o seu volume de produção típico. 

c) O custo médio de período curto é inferior ao custo marginal de período curto. 

d) A empresa tem uma dimensão inferior à ótima. 
 
40. A empresa FIM produz Pacotinhos de austeridade usando capital (fator fixo) e trabalho (fator 
variável), cujos preços unitários são pL=2 e pK=4. Apesar de ter dimensionado a empresa para produzir 
ao menor custo 10 mil unidades, acabou por decidir produzir 12 mil unidades de forma a aproveitar o 
recente aumento da procura. Neste momento, a produtividade marginal do trabalho é igual a 0,5. 

a) A empresa tem interesse em diminuir a quantidade de capital. 

b) A produtividade marginal do capital é o dobro da produtividade marginal do trabalho. 

c) O custo marginal de período curto é igual a 4. 

d) O custo médio de período curto é inferior ao custo marginal de período curto. 
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43. Uma empresa produz traduções simultâneas, utilizando fatores substitutos imperfeitos, trabalho (L) e 
capital (K). A função produção de período curto pode ser expressa por Q = -0,02L3+6L2, em que Q é o 
número de unidades produzidas anualmente e L é o número de pessoas ao serviço em equivalente a 
tempo inteiro ao longo de um ano. A empresa está a produzir no volume de produção típico, utilizando 
30 unidades de capital, adquirido ao preço de 200 euros. Sabendo que o preço do fator trabalho é 
constante e igual a 12 000 euros, e que a empresa emprega 90 pessoas, pode afirmar-se que: 

a) O volume de produção atual pode corresponder à escala mínima eficiente. 

b) A empresa produziria a mesma quantidade a um custo menor se tivesse adquirido uma 
quantidade maior de capital. 

c) O custo variável médio é inferior ao custo marginal de curto prazo. 

d) O custo variável médio é superior ao custo marginal de curto prazo. 

 
15. A MVC (Miguel Vaidoso – Cabeleireiros) está a produzir, em período curto, 100 pinturas de cabelo 
por dia, situando-se na dimensão óptima (ou seja, na dimensão cujo volume de produção típico 
corresponde à escala mínima eficiente). Sabe-se que, neste momento, o custo de uma pintura de cabelo é, 
em média, de 40 euros. Por outro lado, a MVC estima que o acréscimo de custo, em período curto, 
ocasionado por uma pintura de cabelo adicional, seja de 20 euros. 

a) Mantendo-se a quantidade diária atualmente vendida, a MVC não irá alterar a sua dimensão, em 
período longo. 

b) Considerando as opções de período longo, a MVC está, neste momento, a produzir ao menor 
custo unitário possível. 

c) Se a quantidade diária atualmente vendida se mantiver em período longo, a MVC terá vantagem 
em reduzir a sua dimensão. 

d) Pelo contrário, se a quantidade diária atualmente vendida se mantiver em período longo, a MVC 
terá vantagem em aumentar a sua dimensão. 

 

20. A Empresa L produz Lezoquina, que é produzida com dois fatores, trabalho (L) e quinino (K). 
Dispondo de um stock fixo de K, no momento atual, a empresa produz em período curto 200 unidades 
diárias de Lezoquina, no volume de produção típico, sendo o preço de L igual a 50 euros, a produtividade 
marginal do mesmo fator igual a 10 unidades e o custo total de produção igual a 1000 euros.  

a) A empresa situa-se na dimensão óptima. 

b) Para este volume de produção, ainda não se verifica a lei dos rendimentos decrescentes.  

c) A empresa não escolheu a melhor dimensão para aquele volume de produção. 

d) Para 200 unidades de Lezoquina, em período longo verificam-se economias de escala. 

 

21. Conhecem-se os seguintes dados sobre a empresa AdeusSobreiros, que se dedica a empreendimentos 
turísticos: i) está a produzir no volume de produção típico; ii) o valor do seu custo médio de período 
longo é de 20 euros; iii) o valor do seu custo marginal de período curto é de 60 euros; iv) a empresa 
produz 500 unidades; v) o custo fixo é de 100 euros. 

a) A empresa pode estar na dimensão óptima. 

b) O volume de produção típico da dimensão óptima pode ser de 600 unidades.  

c) A empresa encontra-se numa dimensão superior à óptima. 

d) O custo médio de período curto é de 30 euros.  
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12. Conhece-se a seguinte informação relativamente à família de curvas de custo total de período curto 
de uma empresa: CT = 0,2Q3 – 0,5Q2 + (5-K)Q + 0,5K2. Pode afirmar-se que:  

a) Se Q = 3, então o produtor encontra-se na zona de rendimentos crescentes à escala. 

b) A dimensão óptima é K = 2,5. 

c) Se K = 2, então, no volume de produção típico, CMdPL < CMgPL. 

d) A função de produção pode ser do tipo Cobb-Douglas. 

 

28. A empresa Feicebuk produz interfaces online para redes sociais (X), utilizando dois fatores de 
produção: trabalho qualificado (L) e equipamento (K). A função representativa de uma família de custo 
total de período curto desta empresa é: CT = 0,05X3 – 0,95X2 + (10-K)X + 5K2. 

a) Se em período curto K=2, o volume de produção típico verifica-se numa região de economias de 
escala. 

b) Para uma dada dimensão K, o volume de produção típico corresponde à produção de 10K 
unidades; 

c) O volume de produção típico associado à dimensão K=10 coincide com a escala mínima 
eficiente. 

d) Se em período curto K=1, o custo marginal de período curto é superior ao custo médio de 
período curto para níveis de produção até X=15. 

 

37. A WikiLiki produz informação confidencial, sendo a família de curvas de custo de curto prazo dada 
por CT(K,q) = q³ - 18q² + (200-8K)q + 8K², em que q é a quantidade de informação, em gigabytes, e K é 
o parâmetro definidor da dimensão da empresa. Atualmente, a Wikiliki encontra-se a produzir no volume 
de produção típico, sendo a função custo de período curto da dimensão correspondente dada por CT(q) = 
q³ - 18q² + 168q + 128. Isto significa que: 

a) A dimensão de produção é superior à ótima. 

b) A empresa está a produzir 10 gigabytes de informação. 

c) O custo marginal de período curto é superior ao custo unitário de período longo. 

d) Em período curto, o mínimo do custo unitário de produção ocorre para q > 8. 

 

14. A Wave utiliza monitores (L) e pranchas (K) para ensinar a teoria surfista aos seus 200 alunos (Q), 
dispondo de uma tecnologia descrita por Q = L0.5 K0.5, e estando a minimizar o custo de produção. 
Sabendo que pL=2 e pK=8, pode afirmar-se que: 

a) A linha de expansão de período longo é K = 4 L. 

b) Se metade dos alunos abandonarem a escola, então, no curto prazo (K fixo), a Wave irá despedir 
metade dos seus monitores. 

c) A família de funções custo total da Wave é CT(K,Q) = 2Q2/K+8K. 

d) A taxa marginal de substituição técnica entre capital e trabalho é igual a 1. 
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27. O restaurante Penedo’s utiliza tachos (K) e panelinhas (L) para fazer cozinhados (Q), de acordo com 
a seguinte função produção: Q = 2 K0,25 L0,25. Os preços dos fatores de produção são pL=8 e pK=8. 

a) Sendo K=1, a função custo total de período curto é dada por: CTPC(Q) = 8 + Q4. 

b) A função custo total de período longo é dada por: CTPL(Q) = 4Q2. 

c) A família de funções custo de período curto é dada por: CT(K,Q) = 8K + Q4/K. 

d) Todas as afirmações anteriores são verdadeiras. 

 

36. A função de produção de período curto da AI-K-PARVOS pode ser representada por Q = 2L0,5K0,5, 
em que Q representa a quantidade de Parvos, K a quantidade de fator fixo (ou parâmetro definidor da 
dimensão da empresa) e L a quantidade de fator variável. O preço do fator fixo é 8 unidades monetárias e 
o preço do fator variável é 2 unidades monetárias. 

a) A expressão da família de curvas de custo de período curto é CT(Q,K) = Q2/(2K) + 8K. 

b) A dimensão adequada para produzir 4 unidades de produto é K=1. 

c) A função custo médio de período longo é constante e igual a 4. 

d) Todas as respostas anteriores estão corretas. 

 

Exercício. Considere uma empresa cuja família de funções custo total de período curto é dada por: 
CT(K,Q)=2Q3-20Q2+(1000-250K)Q+500K2. 

a) Em período curto, sendo a dimensão da empresa dada por K=2, qual o volume de produção que 
minimiza o custo unitário? 

b) Qual a dimensão que a empresa deverá escolher, se pretender produzir 10 unidades? Com essa 
dimensão, qual seria o custo de produção? 

c) Escreva a função custo médio de período longo. Determine a escala mínima eficiente e a 
dimensão óptima. 
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33. A Don Lopes produz pneus (P) com dois tipos de borracha, tipo A e tipo B, de acordo com a função 
produção P = 3A + 2B.  

a) A taxa marginal de substituição de A por B é infinita, mas a taxa marginal de substituição de B 
por A é zero. 

b) Se o preço de A for 4 u.m. e o preço de B for 5 u.m., a função custo é C = 7/3 P. 

c) Se o preço de A for 4 u.m. e o preço de B for 5 u.m., em período curto, com B fixo e igual a 20, a 
produção de 100 pneus custa 180 u.m.. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

47. A empresa SA produz um produto P combinando dois inputs utilizados em proporções fixas: para 
produzir uma unidade de produto, é necessário utilizar 1 unidade do input A e 2 unidades do input B. O 
preço do input A é de 10 u.m. e o de B é de 8 u.m.. 

a) A função custo total de período longo é CTPL=26Q. 

b) A função de produção é Q=min{A; 2B}. 

c) A função de produção é Q=A+0,5B. 

d) A função custo total de período longo é CTPL=min{A; 0,5B}. 

 

49. A empresa TEMIC produz camisolas para criança utilizando a seguinte tecnologia: Q = F+A, em que 
F representa fibra sintética e A representa algodão. Sabe-se que pA = 2 e pF = 4. 

a) A função custo da TEMIC tem a seguinte forma: C(Q) = 4/3 Q. 

b) O custo de produzir 200 unidades é de 600 euros. 

c) Com uma nova tecnologia do mesmo tipo da anterior, mas que permite produzir o dobro das 
camisolas com a mesma quantidade de fatores, a TEMIC terá um custo de 500 euros para 
produzir 500 camisolas. 

d) A sua linha de expansão tem a seguinte expressão: K = L. 

 

42. A Vai-no-Ar produz viagens de avião, combinando pilotos (L) e aviões (K) segundo uma tecnologia 
descrita por Q = min{K; 0,5L}. Sabe-se que os preços dos dois fatores de produção são pL=2 e pK=6. Em 
período longo: 

a) O custo marginal de produção é 2. 

b) A família de curvas de custo é CT(Q,K) = Q + 6K. 

c) Se o salário dos pilotos duplicar, e a produção se mantiver, a quantidade utilizada deste fator 
diminui para metade. 

d) Se o salário dos pilotos duplicar, e a produção se mantiver, a quantidade utilizada de aviões e de 
pilotos não se altera. 

 

 

 

 


