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Aula 26 

 
6. Relativamente às barreiras à entrada, num monopólio que produz um único bem e vende num único 
mercado, identifique qual das seguintes afirmações é verdadeira. 

a) A proliferação de produtos ou marcas constitui uma barreira estrutural. 

b) A existência de economias de escala na zona relevante da procura nunca funciona como uma 
barreira à entrada. 

c) A fixação de um preço inferior ao de monopólio pode constituir uma barreira à entrada. 

d) Contratos com retalhistas ou distribuidores do bem nunca podem constituir uma barreira à 
entrada. 

 

7. Num monopólio, os chamados preços de markup correspondem a: 

a) Igualar o preço ao custo médio. 

b) Igualar o preço ao custo marginal. 

c) Fixar uma margem (em termos absolutos) igual ao índice de Lerner. 

d) Fixar uma margem tão mais elevada quanto menor for a elasticidade preço da procura. 

 

23. Determinado monopolista, que encara uma procura dada por P = 24-2Q, e que tem um custo 
marginal constante, maximiza o seu lucro produzindo uma quantidade igual a 5 unidades. 

a) Na solução do monopolista, a elasticidade preço da procura é de 2,5. 

b) O custo marginal é igual a 10. 

c) A elasticidade preço da procura é constante e igual a 1,2. 

d) Na solução do monopolista, a elasticidade preço da procura é de 1,4. 

 

 

Exercício E2. Uma empresa com uma função custo dada por CT(Q) = 0,02Q3-0,2Q2+9,5Q+1,25 é 
monopolista num mercado cuja função procura é dada por QD = 55-5p. 

a) Calcule o preço que a empresa deve fixar, a quantidade que deve produzir e o lucro daí resultante. 

b) Obtenha o excedente do consumidor, o excedente do produtor e o excedente total. 
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Aula 27 

 
E1. Considere um monopolista que pratica discriminação perfeita de preços num mercado em que a 
procura é dada por P=200-Q, sendo o seu custo de produção dado por: CT(Q)=2,5Q2+50Q. 

a) O preço de venda é 125. 

b) O excedente do consumidor é 562,5. 

c) O excedente do produtor é 1125. 

d) A quantidade vendida é 10. 

 

22. O Sr. Sócrates vende tigelas de sopa aos portugueses, cobrando por cada tigela um preço igual ao 
valor que cada consumidor está disposto a dar por essa unidade. A procura inversa de tigelas de sopa é 
de P = 300-q, e o custo marginal de produzir cada tigela de sopa é constante e igual a 100 euros. 

a) São vendidas 100 tigelas. 

b) O preço de cada tigela é de 200 euros. 

c) O Sr. Sócrates está a praticar uma política de preços adequada ao bem-estar dos portugueses. 

d) São vendidas 200 tigelas. 
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Aula 28 

 
 
Exercício E3.   O Bill Portas tem o monopólio da venda de Janelas, vendendo no mercado Americano 
e no mercado Internacional. Nestes mercados, as funções procura são dadas por, respetivamente: 

qA = 1000 – pA 
qB = 3000 – 2 pB. 

O custo fixo da produção de Janelas é igual a 500000 u.m.. A este custo acresce um custo unitário de 5 
u.m. e um custo associado ao apoio técnico igual a 0,05Q2. 

a) Escreva as funções custo total e custo marginal, e determine o rendimento marginal associado 
à venda em cada um dos mercados, em função das quantidades vendidas. 

b) Para obter um rendimento marginal igual a 100 nos dois mercados, que quantidades é que o 
Bill Portas deve vender em cada mercado? Nesse caso, qual seria o custo marginal de 
produção? Estaria a maximizar o seu lucro? 

c) E para obter um rendimento marginal de 1100 em ambos os mercados, que quantidades 
deveriam ser vendidas em cada mercado? Qual seria o custo marginal de produção? 

d) Determine as quantidades a produzir e vender, de modo a obter um determinado rendimento 
marginal pretendido nos dois mercados. Escreva a função rendimento marginal agregado. 

e) Para maximizar o lucro, que preço é que o Bill Portas deve fixar em cada mercado e que 
quantidade deve produzir? 

f) O Bill Portas receia que a nova legislação da OMC o impeça de fazer discriminação de preços. 
Nesse caso, passaria a vender apenas para um mercado – o mercado global. Que preço deveria 
fixar, que quantidade venderia e qual seria o seu lucro? 

 

 

Exercício 3.2.8 (adaptado [2]).   A empresa de computadores XIS produz computadores, que vende 
no mercado doméstico (A) no qual não existem competidores, e no mercado internacional (B), no qual 
não enfrenta concorrência. As respetivas curvas da procura são as seguintes: 

 pA = 1500 – 5qA; 

 pB = 600 – qB. 

A curva de custo total é: 

 CT(Q) = 75000 + 150Q+1/6Q2. 

a) Determine o volume de produção que permite o máximo lucro. Como é distribuído o volume 
de produção entre os dois mercados, e qual o preço estabelecido em cada mercado? Quais as 
condições para que a solução encontrada seja viável? 

b) Confirme que pB é mais baixo do que o custo médio da empresa. Como pode a empresa 
maximizar os seus lucros vendendo uma parcela da produção a um preço inferior ao custo 
total médio? Não seria preferível a solução de deixar de vender para o mercado internacional? 

c) As autoridades económicas internacionais, não aceitando a discriminação de preços, impõem a 
prática de um preço único para ambos os mercados. Determine-o, bem como o lucro que a 
empresa obteria nessas circunstâncias. Quem perderia e quem ganharia com tal decisão? 
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Aula 29 

 

9. O Teatro Escala vende bilhetes para óperas a dois segmentos de mercado, que estão bem 
separados: estudantes (mercado 1) e restante público (mercado 2). A procura dos estudantes expressa-
se por: p1 = 100 - 0,5 q1 e a do restante público por: p2 = 200 - q2. Os custos neste teatro são apenas 
fixos, não variando com o número de assistentes. A entidade gestora do teatro maximiza o lucro sem 
qualquer restrição. Nestas condições, o Escala: 

a) Venderá um total de 400 bilhetes. 

b) Cobra um preço de 40 euros no mercado 2. 

c) Venderá a mesma quantidade nos dois mercados. 

d) Venderá 300 bilhetes no mercado 1. 

 

24. A empresa Pessimus vende telemóveis em segunda mão em dois mercados, Portugal e Espanha. 
A Pessimus tem custos marginais nulos. A procura nos mercados português e espanhol expressa-se, 
respetivamente, por PP = 100-qP e PE = 70-0,5qE. Na solução maximizadora do lucro: 

a) A empresa vende 50 telemóveis em Portugal. 

b) O preço dos telemóveis em Espanha é de 66,66 euros. 

c) A elasticidade preço da procura em Espanha é de 1,954. 

d) A empresa apenas vende telemóveis em Portugal. 

 

13. O Sr. Pobresetoulos é o único fabricante mundial de miniaturas de acrópoles, vendendo para o 
mercado ateniense, onde o índice de Lerner tem o valor de 0,5 e para o mercado da Saladónia. Sabe-se 
que o preço na Saladónia é 1,5 vezes maior que o preço em Atenas e que o custo marginal deste 
produto é de 20 euros. 

a) O preço em Atenas é de 30 euros. 

b) O Sr. PobreseToulos vende 100 unidades em Atenas. 

c) O preço na Saladónia é de 40 euros. 

d) Na Saladónia, o índice de Lerner é de 2/3. 

 

17. A empresa Il Pinguino produz gelados que vende, em monopólio, em dois mercados efetivamente 
separados: Lucca e Stresa. O índice de Lerner em Stresa é de 1/3. Em Lucca, o preço é de 80 cêntimos 
e o índice de Lerner tem o valor de 0,5. 

a) O preço em Stresa é de 90 cêntimos. 

b) O custo marginal é de 60 cêntimos. 

c) O preço em Stresa é de 60 cêntimos. 

d) A Il Pinguino vende a mesma quantidade nas duas cidades. 
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Aula 30 

 

24. Um monopolista no mercado interno pratica discriminação de preços relativamente ao mercado 
externo, no qual enfrenta concorrência perfeita e um preço igual a 220 euros. A procura inversa no 
mercado interno expressa-se por: p = 260-2q, e o seu custo marginal por: Cmg = 4+4q. O monopolista: 

a) Vende 44 unidades no mercado externo. 

b) Vende 20 unidades no mercado interno. 

c) Vende um total de 60 unidades. 

d) Apenas vende no mercado interno. 

 

14. A empresa Bag Chi vende carteiras em Washington, onde tem o monopólio da venda deste bem, 
praticando discriminação de preços de primeiro grau. A procura em Washington expressa-se por: 
p1 = 240-q1. A Bag Chi começou a vender para o mercado da cidade do Porto, onde enfrenta 
concorrência perfeita, sendo obrigada a vender cada carteira a 80 euros. O custo marginal da Bag Chi 
é de c’(q) = 20+0,1q, em que q representa a quantidade total de carteiras produzidas. 

a) No total, a Bag Chi venderá 600 carteiras. 

b) Serão vendidas 80 carteiras em Washington. 

c) O preço fixado para todos os consumidores de Washington será de 120 euros. 

d) Serão vendidas 600 carteiras no mercado portuense. 

 

4. A empresa ADB vende camelos em dois mercados. No seu país, Bais De Kamel, é monopolista, e 
enfrenta a seguinte curva da procura: pi = 50 - qi, em que pi é o preço no mercado interno, e qi a 
quantidade aí vendida. Esta empresa vende ainda no resto do mundo árabe, onde existe um elevado 
número de produtores de camelos, em tudo idênticos aos seus. A elasticidade preço da procura, no 
Bais De Kamel, e na solução desta empresa, é “-1.5”. O custo marginal da produção de camelos é 
dado por: c’(q) = 0,1 q, sendo q a quantidade total de camelos que a ADB vende. Nestas condições: 

a) Vende a um preço de 25 no Bais De Kamel. 

b) Vende um total de 80 camelos. 

c) Vende 80 camelos no mercado externo. 

d) Vende a um preço de 20 no mercado externo. 

 

12. A empresa Ricardo & Rodrigues vende gravadores na Madeira, onde não tem concorrentes, ao 
preço de 1000 euros. O seu custo marginal é crescente. Esta empresa começará brevemente a vender 
gravadores no Continente, onde tem um número elevado de concorrentes, e onde o preço praticado é 
constante e igual a 1000 euros. Dada a possibilidade de vender em dois mercados, a empresa: 

a) Continuará a vender apenas na Madeira. 

b) Venderá um maior número de unidades na Madeira. 

c) Apenas venderá no Continente. 

d) Venderá um menor número de unidades na Madeira. 
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8. Um monopolista enfrenta uma curva da procura com elasticidade constante e igual a 3 (em 
módulo). O seu custo marginal é constante e igual a 4. Se lhe for aplicado um imposto específico de 6 
unidades monetárias, o monopolista passará a fixar um preço igual a: 

a) 15. 

b) 20/3. 

c) 7. 

d) 10. 

 

2. Apenas no Brasil se pode encontrar um determinado minério. A companhia Vale do Rio exporta 
esse minério para a Holanda e para o Reino Unido, com funções procura distintas, e em situação de 
monopólio, sendo o preço de reserva maior na Holanda. O seu custo marginal é crescente. Por outro 
lado, a Vale do Rio vende também no Brasil, onde enfrenta um número elevado de concorrentes, com 
um produto idêntico. O governo holandês decidiu recentemente lançar um imposto específico sobre as 
importações deste bem. Numa análise de período longo, e sabendo que a empresa continua a vender 
nos três países, com o imposto, esta empresa está certa de que venderá: 

a) A mesma quantidade no Brasil, mas a um preço mais elevado. 

b) Uma menor quantidade no Reino Unido. 

c) Uma menor quantidade no Reino Unido e uma maior quantidade na Holanda. 

d) Uma maior quantidade no Brasil. 
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Aula 31 
 

19. Um monopolista pondera vender em dois mercados bem separados, com curvas da procura 
consideravelmente diferentes, mas está impedido pela legislação económica local de discriminar 
preços. 

a) Para maximizar o lucro com esta restrição, igualará os rendimentos marginais nos dois 
mercados. 

b) Os rendimentos marginais serão certamente diferentes nos dois mercados, mas as quantidades 
assumirão valores positivos em ambos. 

c) Pode acontecer que o monopolista venda nos dois mercados ou só num deles. 

d) A melhor solução para maximizar o lucro será a que se obtém igualando o rendimento médio 
ao custo marginal. 

 

18. A empresa Ingoing produz influências, tendo acesso a dois mercados. No mercado português, é 
monopolista e enfrenta a seguinte função inversa da procura: p = 2000-q, em que p é o preço em 
milhares de euros e q a quantidade de produto procurada. Nos restantes países da União Europeia, 
enfrenta concorrência perfeita e um preço de 600 milhares de euros. A sua função custo é dada pela 
expressão CT = 0,5q2, em que CT designa o custo total e q a quantidade produzida. A empresa não 
pode discriminar preços, devido à legislação europeia em vigor. 

a) A empresa venderá 200 unidades para Portugal e 400 unidades para os restantes países da 
União Europeia.    

b) A empresa só deve vender no mercado em que é monopolista. 

c) A empresa deve abandonar os 2 mercados, pela existência de prejuízos económicos. 

d) A empresa venderá 700 unidades em Portugal. 
 
 

Exercício Hispatuga (Exame Normal, 08/06/2006, adaptado).   A Península Hispatuga é constituída 

por 2 países, Hispanha e Tugal. A empresa Mayoral é monopolista em todo o mercado da Península 

Hispatuga. O custo marginal e médio da Mayoral é constante e igual a 40 unidades monetárias. Um 

estudo recente conclui que as funções inversas da procura de eletricidade em cada um dos países da 

Península Hispatuga são diferentes: 

Mercado Hispanhol: PA = 100 - 0,05 qA 

Mercado Tugalês: PB = 50 - 0,01 qB. 

a) Que lucro obterá esta empresa monopolista, se puder vender a preços diferentes em Tugal e 
em Hispanha?  

b) A administração da Mayoral receia que o regulador a impeça de fazer discriminação de preços 
entre os dois mercados. Determine o impacto dessa medida sobre o lucro da empresa e sobre o 
bem-estar dos consumidores Tugaleses. 
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Aula 32 

 

1. Um monopolista sujeito a regulação enfrenta a seguinte função procura: P = 200–q; e um custo 
marginal que se expressa por: c’(q) =  50+q. 

a) Um preço máximo de 125 euros não maximiza o bem-estar social. 

b) Um preço máximo de 100 euros conduz a um excesso de procura. 

c) Um preço máximo de 175 euros será o mais indicado para este tipo de monopólio. 

d) Apenas é possível maximizar o bem-estar social se aplicarmos, ao mesmo tempo, um preço 
máximo e um subsídio. 

 

11. Devido ao aumento do preço dos transportes no país Miseral, a procura de sola teve um aumento 
considerável, passando a ser de Q = 240 – P, em que Q expressa a quantidade, em toneladas, e P o 
preço da sola. Apenas a empresa Millesolium vende sola neste país, e produz este bem com um custo 
marginal constante e igual a 20 euros, não suportando qualquer custo fixo. Reconhecendo a 
importância da sola para os consumidores, o governo decidiu impor um preço máximo a este produto. 

a) O preço máximo mais adequado é de 40 euros. 

b) Antes da imposição do preço máximo eram vendidas 120 toneladas de sola. 

c) Se o governo pretender maximizar o bem-estar serão vendidas 220 toneladas de sola. 

d) Não existe nenhum preço máximo que maximize o bem-estar. 

 

16. A empresa BT é monopolista e pratica discriminação de preços do primeiro grau. O seu custo 
marginal é crescente. Se lhe for aplicado um preço máximo, de modo a maximizar o bem-estar social: 

a) O preço que a empresa escolhe não se altera; 

b) A quantidade que a empresa escolhe não se altera; 

c) O excedente do consumidor não se altera; 

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

 

 

Exercício TGB.   A TGB, sediada na Boabista, é a única empresa que oferece ligações ferroviárias 

entre o Porto e Biana de Castelo. A procura diária expressa-se por: P = 260 – Q, em que p designa o 

preço de cada bilhete, em unidades monetárias e Q a quantidade de viagens. Estima-se que a função 

custo da TGB seja dada por: CT(Q) = Q2 + 20Q. 

a) Determine o número de bilhetes que a TGB deve vender diariamente, e o seu preço de venda. 

b) Atendendo à utilidade pública do serviço prestado pela TGB, a entidade reguladora do setor 
propôs a imposição de um preço máximo de 160 euros, de forma a aumentar o volume de 
tráfego. Após um estudo cuidadoso, o Eng.º Reinaldo elaborou um parecer no qual afirma que, 
com vista ao mesmo objetivo, seria preferível um subsídio de 60 euros por cada viagem. 
Pronuncie-se sobre os efeitos das duas medidas alternativas, e mostre se o parecer foi 
corretamente elaborado. Caso o Eng.º Reinaldo tenha calculado o subsídio de forma incorreta, 
utilize o subsídio correto nas suas comparações. 
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Aula 33 

 

21. A produção de comunicações telefónicas fixas constitui um monopólio, cuja função custo é 
CT = 3Q2+200. A procura inversa é P = 2400-4Q. O governo decidiu aplicar um preço máximo a esta 
indústria, de modo a maximizar o bem-estar dos consumidores. Entretanto, devido ao sucesso, no 
mercado, dos telefones móveis, a procura inversa de telecomunicações fixas desceu para P = 500-4Q. 

a) O preço máximo inicial, antes da descida da procura, era de 131,43. 

b) Após a descida da procura, se a entidade reguladora não alterar o preço máximo, a empresa 
deixará de produzir. 

c) Apesar da descida da procura, se o governo pretender manter o seu objetivo, não deve alterar o 
preço máximo inicial. 

d) Todas as alíneas anteriores estão erradas. 
 

3. A empresa MCTES vende poeira para os olhos, em saquinhos de 50 gramas, no mercado 
português, onde é monopolista, e no mercado europeu, onde enfrenta concorrência perfeita. Sabe-se 
que: (i) o preço vigente no mercado europeu é de 80 euros por saquinho, (ii) o preço de reserva no 
mercado português é de 200 euros, e (iii) o custo marginal de produção é crescente. O governo 
português, interessado neste produto, decidiu impor um preço máximo de 150 euros, o qual permite 
que a MCTES continue a vender nos dois mercados. Com esta medida, a MCTES: 

a) Venderá mais no mercado português. 

b) Venderá mais no conjunto dos dois mercados. 

c) Venderá menos no mercado europeu, embora a um preço superior ao do mercado português. 

d) Venderá mais no mercado europeu. 

 

Exercício Fual (Exame Normal, 2007-08).   A Fual é a única empresa produtora de óleo de milho, 
alimento essencial na terra dos Tuags. A sua função custo é dada por: CT = 20 Q + Q2. A procura 
deste alimento é dada por: qA = 100 – pA. 

Recentemente, o Prof. Chibanga descobriu uma fórmula secreta que permite transformar um litro deste 
alimento num litro de combustível, sem qualquer custo adicional. A Fual pode, assim, vender este 
derivado do óleo de milho, no mercado de combustíveis, que funciona em condições de concorrência 
perfeita, ao preço pB = 50. 

a) Determine o preço e a quantidade vendida pela Fual em cada mercado. 

b) Para promover a utilização de energias alternativas, o governo pondera atribuir um subsídio 
específico, s = 20, à venda de biocombustíveis. Apenas a Fual beneficiaria deste subsídio, uma 
vez que as restantes empresas produzem combustíveis a partir de petróleo. Qual o impacto 
desta medida? 

c) Por razões desconhecidas, o preço no mercado de combustíveis aumentou repentinamente para 
pB = 80. Determine o valor do imposto ou subsídio específico à venda de biocombustíveis que 
permite que os Tuags consumam um mínimo de 15 unidades de óleo alimentar (qA = 15), para 
que seja evitada uma crise alimentar. 

d) Para atingir o mesmo objetivo (qA = 15), será preferível que o governo decrete um preço 
máximo para a venda de óleo alimentar? Justifique. 
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Aula 34 

 

10. A rede e operação de caminhos-de-ferro constitui um monopólio natural da RAFEIR, cuja função 
custo e função procura se expressam, respetivamente, por C(q) = 520q-0,2q2 e P = 1000–q, sendo q 
uma medida da quantidade de viagens. O regulador propõe à RAFEIR duas alternativas: (i) um preço 
que mais se aproxime da maximização do bem-estar, nas condições específicas deste monopolista, ou 
(ii) um preço que maximize o bem-estar, com uma compensação. Esta compensação consiste no 
pagamento de 200000 euros pela utilização da rede por uma nova empresa que iria operar em rotas 
que a RAFEIR não explora. Perante estas propostas, a RAFEIR: 

a) Prefere a alternativa (i). 

b) Cessa as suas atividades em qualquer alternativa. 

c) Está indiferente entre as duas alternativas.  

d) Prefere a alternativa (ii). 

 

15. A empresa Pocket Encheu é monopolista de uma certa infraestrutura, através de uma concessão 
atribuída pelo governo. A função procura é dada por qD = 10000-p. A sua estrutura de custos de 
período longo é representada pela expressão CT = 5000q-0,1q², em que CT designa o custo total e q a 
quantidade produzida. O atual governo pondera a imposição, no longo prazo, de um preço máximo 
mais adequado a esta situação, tendo em conta o bem-estar da sociedade. 

a) O preço máximo deverá ser de 3750. 

b) O monopólio é não natural. 

c) O preço máximo deverá ser de 40000/9. 

d) Depois da imposição do preço máximo, a empresa continuará a ter lucros supranormais. 

 

Exercício CPP.   Por decreto governamental, a CPP (Correios Postais de Portugal) é a única empresa 

a proceder a entregas postais não urgentes em Portugal. Neste momento, a função inversa da procura é 

dada pela seguinte função: P = 100-2Q, em que P designa o preço e Q a quantidade procurada de 

encomendas postais não urgentes por período de tempo. 

A função custo total (em período longo) da CPP é dada por: CT = Q3/3 - 5Q2 + 100Q. 

A ERCP (Entidade Reguladora de Concorrência e Preços) estuda a possibilidade de fixar um preço 

para este produto que maximize o bem-estar social. 

a) Determine a quantidade de encomendas entregues, bem como o lucro auferido pela CPP. 

b) Determine o preço que a ERCP pretende fixar e compare, através de representação gráfica 
adequada, os excedentes do produtor e do consumidor com e sem regulação económica. 

c) A utilização de novas tecnologias por parte dos consumidores originou uma contracção da 
função procura, estando agora a função inversa da CPP expressa por: P = 100 – 3Q. 

i) Determine o novo equilíbrio de mercado num cenário de ausência de regulação 
económica, procedendo a uma representação gráfica adequada. 

ii)  De acordo com a estrutura de custos apresentada e perante a nova procura, como 
classifica este monopólio? Qual o preço que a ERCP deve fixar, com o objetivo de 
maximizar o bem-estar social? 


