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LICENCIATURA EM ECONOMIA (2008-09) 

1E108 - MICROECONOMIA II 

 

 

1. O mercado do bem XPTO funciona de forma perfeitamente competitiva, existindo actualmente 300 empresas 

activas. A estrutura de custos de uma empresa representativa é C(q) = q
3
 – 15q

2
 + 150q + 300. Nestas condições, 

pode afirmar-se que: 

a)   Se o preço de mercado for inferior a 125, as empresas não estão dispostas a produzir. 

b)   Se o preço de mercado for igual a 90, então cada empresa produz 21 750. 

c) A função oferta individual é 225P3)3/1(5q −+=  se P ≥ 93,75, e q = 0, caso contrário. 

d)  A função oferta de mercado é 225P3100500Q −+=  se P ≥ 93,75, e Q = 0, caso contrário. 

 

2. Conhece-se a seguinte informação relativamente à empresa Chama-lhe um Figo, Lda., produtora de figos secos, 

que se insere num mercado de concorrência perfeita: 

Produção (toneladas) 4 5 6 7 8 9 10 

Custo variável médio 10 9 8 9 10 11 12 

Sabe-se ainda que o preço actual é 19€ e o CFT é 40€. Nestas circunstâncias, a Chama-lhe um Figo, Lda.: 

a) Apresenta um lucro total de 40€. 

b) Encontra-se no equilíbrio de período longo. 

c) Produz 10 toneladas de figos secos. 

d) Produz 9 toneladas de figos secos. 

 

3. A indústria de CD-ROM funciona de forma perfeitamente competitiva, sendo a curva de custo total de uma 

empresa representativa dada por CT = q
3
 – 15q

2
 + 76,25q. Pode afirmar-se que, no equilíbrio de período longo: 

a) Se a procura de mercado for P = 9 020 – 2Q, então a quantidade transaccionada no mercado é 600. 

b) Se a procura de mercado for P = 9 020 – 2Q, então existem 600 empresas activas no mercado. 

c) O preço de mercado é 7,5. 

d) Todas as alíneas anteriores são verdadeiras. 

 

4. O Café Sandokan vende, diariamente, 800 cafés ao preço de 0,60€, no volume de produção típico. Sabe-se ainda 

que o custo unitário de produção é, em período longo, 0,50€. O custo fixo ascende a 50€ por dia. Sabendo que o 

mercado dos cafés é perfeitamente competitivo, então: 

a)  O Café Sandokan encontra-se numa dimensão inferior à óptima. 

b)  O lucro diário total é 30€. 

c)  O Café Sandokan encontra-se no equilíbrio de período longo. 

d)  No equilíbrio de período longo, o Café Sandokan vende menos de 800 cafés por dia.  

 

5. A indústria das lâmpadas funciona em concorrência perfeita, existindo actualmente uma situação de equilíbrio de 

período longo. O custo total de produção da empresa representativa é CT = q
3
 – 10q

2
 + 50q e a função procura de 

mercado é dada pela expressão P = 2 025 – Q. Recentemente, a procura de mercado expandiu-se para P = 2 050 – 

Q. Após ajustamentos de longo prazo, verifica-se que: 

a)  Cada empresa produz 10 unidades. 

b)  O preço aumentou em 5 u.m. 

c)  Entraram 5 empresas no mercado. 

d)  A quantidade transaccionada no mercado não se altera. 
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6. O mercado do bem X funciona de acordo com o modelo de concorrência perfeita, sendo a sua função procura 

dada pela expressão Q = 22 000 - 20 P. A estrutura de custos de uma empresa representativa é CT = 6q
2
 + 108q + 

500. Actualmente, existem 1000 empresas no sector. O governo pondera a hipótese de atribuir um subsídio de 100 

u.m., sendo de esperar que, em período curto: 

a)  O preço pago pelos consumidores aumente 19,35 u.m.. 

b)  O preço pago pelos consumidores se altere para 219,35 u.m.. 

c)  A quantidade transaccionada no mercado aumente 3 000 unidades. 

d)  O lucro do produtor não se altere. 

 

7. A empresa ABC, Lda. insere-se numa indústria perfeitamente competitiva, auferindo actualmente lucros normais. 

Contudo, em virtude de uma diminuição do rendimento médio dos consumidores, a procura de mercado irá 

contrair-se num futuro próximo. Será assim de esperar que: 

a)  O preço pago pelos consumidores não se altere, no longo prazo. 

b)  O lucro total da empresa ABC, Lda. diminua, no longo prazo. 

c)  O preço pago pelos consumidores não se altere, no curto prazo. 

d)  A quantidade produzida pela empresa ABC, Lda. não se altere, no curto prazo. 

 

8. A indústria de fatos de Pai Natal inclui um número elevado de empresas, que fabricam um produto homogéneo. 

Neste momento, cada empresa está no volume de produção típico, e produzir um fato adicional traria um acréscimo 

de custo de 200€. Para o actual volume de produção, em período longo, o custo de produzir cada fato seria, em 

média, 120€, sendo o custo total de 6000€. Sabe-se ainda que a procura de mercado é dada por P = 10 200 – Q. 

a)  Cada empresa produz 40 fatos. 

b)  Há 200 empresas em actividade nesta indústria. 

c)  A quantidade transaccionada no mercado é 2 000. 

d)  O preço de mercado é 120€. 

 

9. Numa indústria de concorrência perfeita, o imposto de soma fixa permite, no longo prazo: 

a)  Aumentar o excedente do produtor. 

b)  Não prejudicar os consumidores. 

c)  Não alterar a quantidade transaccionada no mercado. 

d)  Não prejudicar algumas empresas da indústria. 

 

10. A indústria das bolas de ténis funciona em condições de concorrência perfeita, sendo a procura de mercado dada 

por Q = 2 120 – 8P (Q, q em milhares). A família de curvas de custo total de curto prazo de uma empresa 

representativa é CT (K, q) = q
3
 – 5q

2
 + (200 - 10K)q + 5K

2
. Sabe-se ainda que, actualmente, cada empresa produz 8 

mil bolas de ténis, utilizando a dimensão mais adequada. Nestas condições, pode afirmar-se que: 

a)  O preço de mercado é igual a 232. 

b)  A quantidade transaccionada no mercado é 164 mil bolas de ténis. 

c)  A empresa está a utilizar K = 5. 

d)  A indústria encontra-se no equilíbrio de período longo. 

 

11. Considere ainda o mercado das bolas de ténis, definido pela função procura Q = 2 120 – 8P e pela família de 

curvas de custo total de curto prazo CT (K, q) = q
3
 – 5q

2
 + (200 - 10K)q + 5K

2
. Admita que a indústria se encontra 

no equilíbrio de período longo. O Governo pretende aplicar um imposto unitário, implicado, no imediato, uma 

redução da quantidade produzida por cada empresa para 4 mil bolas. Significa então que: 

a)  No novo equilíbrio de período curto, os consumidores pagam 158 u.m. por cada unidade adquirida. 

b)  O montante do imposto é 25 u.m.  

c)  No longo prazo, saem 56 empresas. 

d)  No novo equilíbrio de longo prazo, os consumidores pagam 193 u.m. por cada unidade adquirida. 

 

 


