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LICENCIATURA EM ECONOMIA (2009-10) 

1E108 - MICROECONOMIA II 

 

 

Capítulo 2.1. CONCORRÊNCIA PERFEITA 

QUESTÕES DE ESCOLHA MÚLTIPLA 

 

 

1. Sobre as empresas de determinada indústria em concorrência perfeita é conhecida a seguinte informação: 1) cada 

empresa está a produzir 40 unidades no volume de produção típico; 2) o lucro unitário é de 10 euros; c) o custo total de 

período longo é de 4 000 euros. 

a) A empresa está numa dimensão inferior à óptima. 

b) O custo marginal em período curto é de 110 euros. 

c) O custo fixo é de 1800 euros.  

d) Todas as alíneas anteriores estão correctas.  

 

2. Na indústria de fabricação de açúcar, que, em determinado país, funciona em concorrência perfeita, cada empresa 

tem a seguinte função custo: C(Q) = 0,5q3-8q2+200q. A função procura inversa no mercado é descrita por: P = 4168-Q. 

Na solução de equilíbrio de período longo: 

a) Existem 500 empresas na indústria. 

b) O preço é de 180 euros. 

c) A quantidade transaccionada é de 3148 unidades. 

d) Todas as alíneas anteriores estão correctas. 

 

3. A aplicação de um imposto fixo, em concorrência perfeita, tem como efeito, em período longo: 

a) Uma manutenção da solução de equilíbrio, só se alterando os lucros das empresas. 

b) Uma redução da quantidade transaccionada, mantendo-se o preço e a quantidade produzida por cada empresa. 

c) Uma redução dos lucros de todas as empresas. 

d) Um aumento da quantidade produzida por cada empresa que permanece no mercado. 

 

4. Na indústria de palhinhas para refrigerantes, as empresas são price-takers. Como o produto tem constituído um 

sucesso de vendas, existem numerosas empresas. No entanto, é necessária uma licença do governo local para entrar na 

indústria. Apesar de existirem numerosos pedidos, o governo local nunca aceitou atribuir mais licenças do que as que 

permitem a existência de 300 empresas na indústria. Sabe-se que cada empresa produz, em período longo, de acordo 

com a função custo: c(q) = 0,5q³-10q²+474q  e que a função procura é expressa pela função Q = 4500-2p. Neste caso, 

quando a indústria está em equilíbrio de longo prazo:  

a) O preço é de 750 unidades monetárias. 

b) O preço é de 450 unidades monetárias. 

c) Não existem dados para determinar o preço de mercado. 

d) O preço é de 200 unidades monetárias. 
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5. A indústria de galos de Barcelos funciona em concorrência perfeita, estando em equilíbrio de período longo. Em 

determinado momento, o governo decidiu lançar um imposto fixo sobre estas empresas, mas, ao mesmo tempo, atribuir-

lhes um subsídio unitário. Após estas duas medidas, no novo equilíbrio de período longo, acontece necessariamente 

que: 

a) Cada empresa activa vai produzir uma maior quantidade.  

b) A quantidade total transaccionada aumenta. 

c) O número de empresas aumenta. 

d) O preço diminui.  

 

6. Qual dos seguintes factores não caracteriza uma indústria em concorrência perfeita: 

a) Ausência de barreiras à entrada de novas empresas. 

b) Compatibilidade entre as quantidades que maximizam o lucro de cada empresa e a quantidade total que 

maximiza o bem-estar social. 

c) Um pequeno número de consumidores. 

d) Uma função procura da empresa individual infinitamente elástica. 

 

7. Numa indústria em concorrência perfeita, cada empresa tem a seguinte função custo: C(q) = q3-2q2+16q+20. A 

procura expressa-se por: P = 220-Q. Neste momento, o preço de equilíbrio é de 20 euros. Podemos afirmar que: 

a) Há 40 empresas nesta indústria. 

b) Em período longo o número de empresas aumenta. 

c) Nenhuma empresa aceita produzir a este preço. 

d) Todas as empresas aceitam produzir a este preço. 

 

8. Os produtores de morangos, em determinado país, têm a seguinte função custo: C(q) = q3-10q2+200q, em que q 

representa o número de caixas de morangos (unidade-medida). Esta actividade funciona em concorrência perfeita e está 

em equilíbrio de período longo. A partir do próximo ano, será possível importar morangos do exterior, ao preço de 80 

euros por caixa. O governo põe a hipótese de atribuir um subsídio unitário para apoiar os produtores internos a partir do 

início das importações. 

a) Se a função procura nesse país for de Q = 5000-P, antes do início das importações e sem qualquer subsídio, há 

600 produtores de morangos. 

b) Se a função procura nesse país for de Q = 5000-P, haverá 1200 produtores após o início das importações, com 

a atribuição do subsídio mínimo necessário para que esta actividade sobreviva, em equilíbrio de período longo. 

c) Para que esta actividade sobreviva, em equilíbrio de período longo, será necessário atribuir um subsídio de 95 

euros por caixa. 

d) Após o início das importações, não há subsídio que permita a sobrevivência dos produtores de morangos, pois 

apenas os consumidores beneficiarão com o subsídio. 

 

9. A empresa Ti-Pica está integrada numa estrutura de concorrência perfeita. Esta indústria estava em equilíbrio de 

período longo. Em determinado momento, as empresas desta indústria foram alvo de uma medida do governo e daí 

resultou que, em período curto, o preço de mercado não se alterou. Em face disto, a Ti-Pica continuou a produzir a 

mesma quantidade. Observou, no entanto, que passou a obter prejuízos. A medida do governo foi: 

a) Um imposto unitário (ou específico). 

b) Um subsídio unitário (ou específico). 

c) Um imposto de soma fixa. 

d) Um subsídio de soma fixa. 
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10. Situando-se numa estrutura de mercado de concorrência perfeita, indique qual das seguintes afirmações é 

verdadeira: 

a) Um imposto ad valorem, em período longo, é integralmente suportado pelos consumidores. 

b) Um imposto unitário (específico) não altera a solução de mercado em período curto. 

c) Um imposto fixo (ou de soma fixa) tem como efeito, em período longo, que, na situação de equilíbrio após o 

imposto, cada empresa produza uma quantidade menor. 

d) Um subsídio fixo (ou de soma fixa) conduz as empresas a aumentarem a sua produção em período curto. 

 

11. Em Cornwall, a produção actual de milho utiliza 1000 hectares (ha) de terra. De momento, a técnica para produzir 

100 unidades-medida de milho utiliza 1 ha de terra e 100 unidades de trabalho. A taxa salarial vigente é de 20 euros e o 

mercado funciona em concorrência perfeita, encontrando-se em equilíbrio. A procura de mercado pode ser representada 

pela expressão Q = 100 050 - P  (Q: unidades-medida de milho e P: preço em euros por unidade-medida de milho). 

a) Em período longo, sendo a terra o factor fixo, os lucros de cada empresa são de 10 000 euros. 

b) Em período curto, sendo a terra o factor fixo, o custo variável médio é superior ao custo fixo médio. 

c) O preço da terra é de Euros 3000 euros / ha. 

d) Em período longo, existem pelo menos 100 produtores nesta indústria. 

 

12. Numa indústria em concorrência perfeita, sendo a função procura negativamente inclinada, a concessão de um 

subsídio unitário terá como efeito: 

a) Em período curto, apenas um aumento dos lucros, permanecendo a solução de mercado igual à anterior. 

b) No novo equilíbrio de período longo, um aumento da quantidade produzida por cada empresa, uma maior 

quantidade transaccionada no mercado, e um maior número de empresas. 

c) No novo equilíbrio de período curto, um maior preço para as empresas e um menor preço para os 

consumidores. 

d) As alíneas b) e c) estão correctas. 

 

13. Numa indústria em concorrência perfeita: 

a) O preço apenas iguala o custo marginal em período longo. 

b) A maximização do lucro das empresas tem a mesma solução que a maximização do bem-estar. 

c) Em período curto, a concessão de um subsídio fixo aumenta a quantidade que cada empresa produz. 

d) Tanto em período curto como em período longo as empresas obtém apenas o lucro normal. 

 

14. Na indústria de enlatados de grão-de-bico, que funciona em concorrência perfeita, a função custo de cada empresa 

tem a expressão: c(q) = q2+2q+300. A função procura de expressa-se por: QD= 700-50p. Em período curto: 

a) Se existirem 100 empresas nesta indústria, o preço de equilíbrio será de 10 euros. 

b) Se cada empresa produzir 12 unidades, o preço de equilíbrio será de 20 euros. 

c) Se o preço de equilíbrio for de 12 euros, haverá 20 empresas na indústria. 

d) Se existirem 200 empresas na indústria, a quantidade transaccionada no mercado será de 6534 unidades. 

 

15. A indústria de caramelos para a tosse funciona em concorrência perfeita, estando em equilíbrio de período longo. O 

governo estuda actualmente uma opção entre um imposto fixo e um imposto específico para estas empresas. Como 

condição, os dois impostos deverão gerar a mesma receita fiscal, e, no novo equilíbrio de período longo deverá resultar 

a mesma quantidade transaccionada na indústria, com os dois impostos. 

a) O preço pago pelo consumidor não se altera em nenhum dos casos.  

b) O montante pago, em média, por cada unidade vendida, será maior com o imposto específico. 

c) O montante pago por cada empresa ao Estado será maior com o imposto fixo.  

d) Nenhuma das alíneas anteriores está correcta. 
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16. Considere uma indústria em concorrência perfeita, que enfrenta uma procura de mercado dada por: Q=1000-5P. Em 

período longo, cada empresa produz 10 unidades. Após a introdução de um imposto específico igual a 20, em período 

longo, apenas 20 empresas permaneceram no mercado. Então: 

a) Antes da introdução do imposto, o preço pago pelo consumidor era igual a 160. 

b) A quantidade transaccionada diminuiu 80 unidades. 

c) Saíram 10 empresas do mercado. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

17. Numa indústria em concorrência perfeita, a família de curvas de custo total das empresas é descrita pela expressão 

CT(K,q) = q3 – 5q2 + (200 – 10K)q + 2,5K2. A partir de uma situação inicial de equilíbrio de período longo, se a 

procura aumentar de Q=2000-4P para Q=2750-4P, no novo equilíbrio de período longo: 

a) Terão entrado 100 empresas no mercado. 

b) As empresas irão utilizar uma maior quantidade de factor fixo. 

c) O preço irá manter-se igual a 150. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

18. Numa indústria em concorrência perfeita a curva da procura expressa-se por: Q = 8100 – 0.1 P, enquanto que cada 

empresa tem uma função custo: CT = 0,5q3 – 20q2 + 1200q. No equilíbrio de período longo: 

a) Existem 200 empresas na indústria. 

b) Cada empresa produz 5 unidades. 

c) O preço é de 1000 euros. 

d) As alíneas a) e b) estão correctas. 
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