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LICENCIATURA EM ECONOMIA (2009-10) 

1E108 - MICROECONOMIA II 

 

Capítulo 2.1. CONCORRÊNCIA PERFEITA 

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO 

 

Exercício 3.1.4 (adaptado)           ([2], p. 64) 

Conhece-se a seguinte informação sobre as condições de procura e oferta de uma indústria perfeitamente competitiva, 

em equilíbrio de período curto: 

• As funções custo total de cada empresa são dadas por: CT(q) = 0,5q3 – 10q2 + 100q + 784; 

• As funções procura de mercado do produto da empresa e da indústria são dadas, respectivamente, pelas expressões: 

P = 114   e   QD = 612 000-5 000 P. 

a) Determine as curvas da oferta de curto prazo de uma empresa e da indústria, e represente-as graficamente. 

b) Determine a situação de equilíbrio de curto prazo ao nível da empresa individual e do mercado (preço, quantidade, 

lucro, número de empresas) e faça a representação gráfica. 

b’) Imagine que, em virtude de uma alteração dos gostos dos consumidores, a procura de mercado se alterava para: 

 QD’ = 416 000-5 000 P. Determine qual seria o novo equilíbrio de curto prazo. 

c) Poderia a situação que determinou em b) corresponder a um equilíbrio de longo prazo? E a situação que determinou 

em b’)? Justifique. 

d) Suponha que a situação da indústria determinada anteriormente é um equilíbrio de período longo e que o governo 

lança um imposto específico de 4,2 unidades monetárias por unidade de produto. Determine: 

 i) A nova situação de equilíbrio de curto prazo; 

 ii) A nova situação de equilíbrio de longo prazo. 

 

Exercício 3.1.16             ([2], p. 76) 

O mercado de venda a retalho de papel é considerado como sendo de concorrência perfeita, dada a existência de 

numerosas pequenas empresas fornecedoras e de uma procura muito atomizada. O comportamento desta última é 

representado pela expressão: P = 800 – 0,5 Q. 

Os custos de longo prazo suportados por uma unidade típica do sector são dados por: CTPL = 0,1q3 – 2q2 + 20q. 

Sabemos também que são globalmente transaccionadas 1 585,6 unidades de papel e que cada empresa encontrou a 

dimensão mais adequada às condições de mercado. 

a)  Calcule o número de empresas a laborar, a sua produção individual e o lucro total justificando, sempre que 

necessário, o seu raciocínio. 

b)  Caracterize, de forma completa, a situação em que a indústria encontra uma estabilidade duradoura e explique 

detalhadamente a sua ocorrência 

c)  Suponha que se verificou um aumento do rendimento disponível dos consumidores, provocando uma alteração da 

função procura para P = 910 - 0,4Q. 

c.1) Represente graficamente o comportamento das empresas no curto prazo. Qual a tendência imediata de ajustamento 

da dimensão da empresa? 

c2) Determine o resultado dos ajustamentos de longo prazo da indústria evidenciando os pressupostos da sua análise. 
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Questão de exame              (Grupo I - Exame - Época de recurso - 14/07/2006) 

Considere a seguinte família de funções custo total da Boa Broa, Lda., empresa vendedora de pão quente, inserida num 

mercado perfeitamente concorrencial:   CT = 0,1q3 - q2 + (10 - 2K)q + 2K2. 

A procura neste mercado é dada por:   QD = 65 400 - 12 000P. 

a) Determine o equilíbrio de período longo. 

b) Admita que o governo, depois de auscultar vários especialistas na área, classifica o pão como um bem essencial, 

atribuindo-lhe por isso um subsídio específico (ou unitário), tal que, em período curto, a quantidade transaccionada no 

mercado se altera para 13 416 pães quentes. Partindo da situação de equilíbrio de período longo, determine o montante 

do subsídio e caracterize as alterações ocorridas em período curto, recorrendo à respectiva representação gráfica. 

Pronuncie-se, sem efectuar cálculos, sobre as alterações previsíveis em período longo. 

(Nota: caso não tenha resolvido a alínea anterior, considere P = 4,375 e q = 7,5). 

 

Questão de exame      (Grupo I - Exame - Época normal - 16/06/2005) 

A Berlim Berlim é uma das pequenas empresas, idênticas entre si, que produzem e vendem Bolas de Berlim nas praias 

da Portulândia. Da estrutura de custos de período curto da Berlim Berlim, é conhecida a seguinte função: 

CT = q3 - 12q2 + 50q + 1 000 

Sabe-se, ainda, que a função procura inversa de Bolas de Berlim é caracterizada pela expressão: P = 310 - 0,5Q, e que o 

preço (P) actualmente em vigor é de 245 u.m.. 

a) Deduza a função oferta da Berlim Berlim em período curto e caracterize o equilíbrio da empresa e da indústria. A 

situação descrita é compatível com o equilíbrio de período longo? Justifique detalhadamente a sua resposta, 

explicitando os ajustamentos esperados no período longo. 

b) Para combater o elevado défice orçamental, o governo da Portulândia decidiu lançar um imposto específico sobre a 

produção de Bolas de Berlim. Sabendo que, em período curto, os consumidores ficarão a pagar o preço de 260, 

determine o montante do imposto e caracterize o novo equilíbrio de período curto da Berlim Berlim e da indústria. 

 

Questão de exame           (Grupo I – Exame 1ª época 2006-07) 

A indústria da Língua da Sogra funciona de forma idêntica ao modelo de concorrência perfeita, sendo constituída por 

um número elevado de pequenas empresas cuja estrutura de custos pode ser descrita pela seguinte família de curvas de 

custo de período curto: 

CT(K,q) = q3 - 18q2 + (200-8K)q + 8K2, 

em que q e K designam, respectivamente, o volume de produção e a dimensão da empresa. 

Conhece-se ainda a função inversa da procura de mercado de Língua da Sogra, representada pela função: 

Q = 2000 - 10P, em que Q e P designam a quantidade e o preço de mercado, respectivamente. 

a) Sabendo que cada empresa está a produzir q = 10, no volume de produção típico, caracterize o equilíbrio de período 

curto da empresa e do mercado. Poderá a solução obtida corresponder a um equilíbrio de período longo? Justifique. 

b) Com o objectivo de dinamizar esta actividade artesanal, o Ministro Teixeirinha propôs a atribuição de um subsídio 

unitário que permitisse, no curto prazo, aumentar a quantidade produzida por cada empresa para 11 unidades. 

Determine, justificando, os ajustamentos de período curto e de período longo, ao nível da empresa e do mercado, 

pronunciando-se sobre os efeitos de longo prazo ao nível do bem-estar desta medida. Represente graficamente os 

resultados. 

Nota: Caso não tenha respondido à alínea anterior considere K = 5. 
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Questão de exame 

Em Paredes, existe um elevado número de piscinas, em tudo idênticas, sendo cada uma gerida por uma empresa 

diferente. A função procura de mercado é dada por: Q = 16 000 - 40P. 

Cada empresa produz de acordo com a seguinte família de funções custo de período curto: 

C(K,q) = 0,5q3 - 8q2 + (250-8K)q + 8K2. 

a) Sabendo que cada empresa se encontra a produzir 10 unidades, no volume de produção típico, caracterize a situação 

actual do mercado (período curto). 

b) Qual a solução de equilíbrio de período longo? 

 

Questão de exame          (Grupo II – 2º teste 2007-08) 

A indústria de produção de cravos é composta por um grande número de pequenas empresas. Todas dispõem da mesma 

tecnologia, sendo as funções custo total de período longo e de período curto dadas por, respectivamente: 

 CTPL(q) = q3 – 10q2 + 125q 

 CTPC(q) = q3 + 1,75q2 + 7,5q + 293,75 

A procura de cravos por parte dos consumidores é descrita pela seguinte expressão: 

 QD = 25 000 – 200p 

a) Caracterize a situação actual de equilíbrio de período longo (p, Q, q, n, LT). 

b) Após um estudo recente, que demonstrou que a utilização de cravos torna as pessoas mais livres de preconceitos, o 

governo decidiu atribuir um subsídio específico (ou unitário) de 20 unidades monetárias. Partindo da situação da alínea 

anterior, determine os efeitos de curto prazo deste subsídio.  

Nota: Se não resolveu a alínea anterior, considere que a indústria tinha 1000 empresas antes da introdução do subsídio. 

c) Determine os efeitos de longo prazo da introdução do subsídio, descrevendo os ajustamentos que se deverão verificar 

no curto e no longo prazo. Represente graficamente todos os resultados. 

d) Um reputado economista formado na FEP afirmou que as empresas que entraram no mercado após a introdução do 

subsídio têm custos de produção superiores. De facto, foi possível observar que a função custo total de período longo 

das empresas que entraram no mercado é dada por: 

 CTPL(q) = q3 – 10q2 + 138q 

Devido à vantagem competitiva das empresas previamente instaladas, as previsões efectuadas na alínea c) não se 

verificaram. Quantas empresas terão entrado no mercado, no novo equilíbrio de período longo? 

 

Questão de exame           (Grupo I – Exame 2ª época 2006-07) 

A empresa Marques & Mendes produz fatos para homens de muito baixa estatura, de acordo com a função produção: 

KLq = , e tomando como dados os preços dos dois factores de produção, capital (pK = 2 euros) e trabalho (pL = 8 

euros). O mercado onde a empresa exerce a sua actividade económica é perfeitamente competitivo, sendo a procura 

descrita pela expressão: QD = 100 – 5p. 

Na situação actual, de equilíbrio da indústria no período longo, existem 24 empresas de igual dimensão. 

a) Qual a expressão da função custo total de período longo da empresa? Qual o significado dessa função?  

b) Determine a quantidade produzida por cada empresa e a respectiva dimensão, e o preço de mercado.  

c) Qual será o efeito, em período curto, ao nível do mercado (quantidade transaccionada e preço) e de cada empresa 

(quantidade produzida e lucro), do lançamento de um imposto específico de 2 euros? 

Nota: caso não tenha respondido à alínea anterior, considere K = 5. 
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Questão de exame           (Grupo I – Exame 2ª época 2007-08) 

A produção de maçãs, numa dada economia, realiza-se no contexto de uma estrutura de mercado de concorrência 

perfeita. A curva de procura de mercado deste bem pode ser representada pela seguinte expressão analítica: 

XD = 3000 - 50P, em que X representa a quantidade de maçãs, em toneladas, e P o preço de cada tonelada. 

A oferta é assegurada por 1000 empresas nacionais e 1500 empresas estrangeiras. Cada uma das empresas nacionais 

exibe a seguinte função custo total: CT = 4X2 + 8X + 0,25. As empresas estrangeiras, beneficiando de diferentes 

condições de acesso a alguns dos factores produtivos, exibem a seguinte estrutura de custos: CT = 3X2 + X + 5. 

a) Determine a curva de oferta de mercado de curto prazo e proceda à sua representação gráfica. 

b) Determine o montante de importações de maçãs numa situação de equilíbrio de curto prazo. Calcule também a 

quantidade produzida por cada empresa, bem como o lucro total auferido por cada uma delas. 

c) Pronuncie-se de modo justificado, e sem efectuar cálculos, acerca dos possíveis cenários de evolução deste mercado a 

longo prazo. Relacione o comportamento das funções custo de longo prazo com o processo de selecção que se irá 

verificar nesse horizonte temporal. 

 

Questão de exame         (Grupo II – Exame 1ª época 2007-08) 

Considere um determinado mercado perfeitamente concorrencial composto por 150 empresas idênticas. Suponha que a 

curva da procura de mercado (na forma invertida) é: 

P = 180 – 0,04Q, onde P é o preço de mercado e Q é a quantidade de mercado. 

Sabe-se ainda que o custo total de produção de curto prazo de cada empresa é: CT = 5q2 + 100. 

O equilíbrio de mercado de curto prazo é dado por Q* = 1687,5 e P* = 112,5, sendo a quantidade de cada empresa em 

equilíbrio de curto prazo é q* = 11,25. As autoridades governamentais consideram o lançamento de um imposto sobre a 

produção neste mercado, considerando duas alternativas: 

(i) imposto específico (ou unitário) de t = 100; 

(ii) imposto “lump sum” (ou de soma fixa) de T = 1125, por cada empresa activa (ou seja, se uma empresa não produzir, 

não paga o imposto de soma fixa). 

As autoridades governamentais consideram que as duas alternativas têm efeitos idênticos, na medida em que, no curto 

prazo, (i) a receita fiscal total a cobrar junto das empresas activas e (ii) o equilíbrio de mercado após lançamento de 

imposto são idênticos em qualquer uma das duas modalidades alternativas de imposto. 

a) Será que o equilíbrio de mercado (ou seja, a quantidade e o preço pago pelos consumidores) é idêntico nas duas 

modalidades alternativas de imposto? Justifique. 

b) Será que a receita fiscal total é igual nas duas modalidades alternativas de imposto em equilíbrio de mercado após 

lançamento de imposto? 

 

Questão de exame             (2° Teste 2008-09) 

Considere um mercado perfeitamente competitivo de painéis solares. A família de curvas de custo total de período curto 

da Marte Inferno Lda, uma empresa representativa do sector, é dada por CT(q,K) = 2q3–50q2+(1000–100K)q+250K2, 

onde K é a dimensão da empresa e q a quantidade por ela produzida. A procura é dada pela expressão Q = 7000 – 10P, 

onde P é o preço de mercado e Q a quantidade procurada no mercado. 

a) Determine o equilíbrio da indústria em período longo (q, Q, P, n, LT). 

b) Partindo da situação de equilíbrio de período longo, sem efectuar cálculos, e recorrendo a representações gráficas 

adequadas, analise o impacto de um imposto fixo sobre o equilíbrio da indústria (q, Q, P, n, LT), em período curto e em 

período longo. [Nota: Em período curto, as empresas terão de pagar este imposto, mesmo que decidam encerrar.] 
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c) O governo de Zeca Aristóteles decidiu regular este sector, por ele considerado muito importante. Nesse sentido, 

concedeu um subsídio unitário (ou específico) de 520 euros. Ao mesmo tempo, decidiu restringir o número de empresas 

que pretendiam entrar no sector a um determinado limite. Todas as restantes características do modelo de concorrência 

perfeita permaneceram válidas. Sabendo que, no novo equilíbrio de período longo, com o subsídio e com a limitação do 

número de novas empresas, o preço que os consumidores pagam por cada painel atingiu o valor de 480 euros, determine 

a quantidade produzida por cada empresa, a dimensão por elas escolhida e o número de empresas na indústria. 

 

Questão de exame              (Exame 1ª época 2008-09) 

Considere um mercado perfeitamente competitivo de um determinado bem. O custo médio de período curto da empresa 

típica, para a dimensão seleccionada, K0, é dado pela expressão 2q2 – 50q + 783.113 + 1176/q. A escala mínima 

eficiente, associada ao mínimo do custo médio de período longo, é 15. 

a) Suponha que o preço de mercado do bem é 559.113, o qual iguala o mínimo do custo médio de período curto da 

empresa típica. Será racional a escolha da dimensão K0 por parte de uma nova empresa que queira entrar no mercado, 

supondo que esta entrada não altera o preço de mercado? 

b) Considere também que o número de empresas a operar no mercado é 100, e que a curva de custo médio de período 

longo é dada pela expressão 2q2 – 60q + 1000. Suponha agora que, devido a um choque exógeno positivo, a nova curva 

da procura de mercado (na forma inversa) é P(Q) =2411.9– 1.058Q, onde P é o preço de mercado e Q é a quantidade 

procurada no mercado. Como se deverão comportar as empresas neste mercado em equilíbrio de período curto (q, Q, 

P)? E em equilíbrio de período longo (q, Q, P, n)? 

 

Questão de exame              (Exame 2ª época 2008-09) 

A empresa Amazuone, situada no Porto, vende livros para todo o mundo, através da Internet, estando inserida num 

mercado perfeitamente concorrencial. A família de curvas de custo de período curto da Amazuone, empresa típica deste 

sector, pode ser representada por CT = 2q3–50q2+(1000-100k)q+250k2, onde CT é o custo total, k é um parâmetro 

definidor da dimensão da empresa, e q é o número de livros disponibilizados por cada empresa por período de tempo. A 

dimensão actual é definida por k=1. A função inversa da procura de mercado é dada pela expressão P = 1750–QD/3000, 

onde P é o preço de cada livro, em cêntimos, e QD é a quantidade de livros procurada globalmente. Neste momento, o 

preço de mercado é de 750 cêntimos. 

a) Determine a situação de equilíbrio de curto prazo (Q, n, q, LT). Represente graficamente. 

b) Verifique se a empresa tem a dimensão adequada ao seu volume de produção actual. 

c) Determine a situação de equilíbrio de período longo da indústria (Q, n, q, LT).  

d) O Estado decide impor um imposto específico de tal forma que, em período longo, a quantidade transaccionada no 

mercado passe a ser de 3 milhões de livros. Determine o montante desse imposto. 


