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Licenciatura em Economia 

MICROECONOMIA II 

LEC106 

1º Teste                                   04/04/2008   A  

 

 

Antes de iniciar o exame, leia atentamente as observações que se seguem: 

� a duração da prova é de 1 hora e 15 minutos; 

� a prova é constituída por duas partes, sendo a 1ª parte de questões de escolha múltipla e a 

2ª parte de questões práticas; 

� a 1ª parte tem uma valoração de 9 (nove) valores: a cada resposta certa é atribuído “+3 

valores” e a cada resposta errada são atribuídos “-0.75 valores”; 

� para a resolução da 1ª parte da prova, assinale a alínea que lhe parecer mais correcta na 

matriz de respostas fornecida, a qual deverá ser separada das restantes folhas; 

� a 1ª parte deverá ser resolvida nos primeiros 30 minutos da prova, sendo a matriz de 

respostas recolhida no fim desse período; 

� a 2ª parte tem uma valoração de 11 (onze) valores, apresentando-se no início de cada 

grupo a respectiva cotação; 

� para a resolução da 2ª parte da prova, utilize as folhas de exame disponibilizadas, 

respondendo aos diversos grupos em folhas separadas; 

� escreva o seu nome completo em cada folha do exame entregue; 

� assinale o número de folhas entregues, incluindo a grelha de resposta à 1ª parte; 

� não é permitida qualquer forma de consulta; 

� não é permitido o uso de telemóveis durante a prova. Estes devem estar desligados e 

guardados durante a prova; 

� não são prestados esclarecimentos a quaisquer dúvidas; 

� não é permitida a saída da sala nos últimos 15 minutos da prova. No final da prova, os 

alunos deverão aguardar sentados até que seja recolhido o teste. 
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1ª PARTE  (9 valores)        

 

1. Qualquer que seja a tecnologia de produção que uma empresa disponha, com a escolha de 

combinações de factores ao longo da sua linha de expansão de período longo: 

a) O custo marginal é igual a zero. 

b) A taxa marginal de substituição é igual à razão entre os preços dos factores. 

c) O custo de produzir cada quantidade é o menor possível. 

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

 

2. A empresa Nelinduke produz actualmente 20 unidades em período curto, situando-se numa 

determinada dimensão. Sabe-se que, para esse volume de produção, o custo marginal de período 

curto é de 24 euros e o custo médio de período longo é de 12 euros. Por outro lado, sabe-se que a 

dimensão seleccionada pela empresa é a mais adequada para produzir a escala mínima eficiente, 

em período longo. 

a) Se a empresa vender o seu produto ao preço de 15 euros, terá um lucro de 60 euros. 

b) A empresa encontra-se a produzir no volume de produção típico, dada a sua dimensão. 

c) Se o custo marginal de período longo for igual a 20 euros, o custo médio de período curto 

terá de ser igual a 28 euros. 

d) Para produzir 20 unidades, seria preferível que a empresa tivesse uma dimensão maior. 

 

3. 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: qqc
3

4
)( = . 

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

c) Com uma nova tecnologia, exibindo, em relação à tecnologia anterior, idêntico grau de 

substituibilidade entre os factores produtivos, mas que permite produzir o dobro das 

camisolas com a mesma quantidade de factores, a TEMIC terá um custo de 500 euros para 

produzir 500 camisolas. 

d) A sua linha de expansão tem a seguinte expressão: K = L. 
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2ª PARTE  (11 valores)        

 

GRUPO I (5,5 valores) 

A Doce Coelhinha, Lda. dedica-se à produção de ovos de Páscoa, sendo a sua tecnologia de 

produção descrita pela função: 

Q = L2 K2 

em que Q representa a quantidade de ovos de Páscoa (em dúzias), L o número de horas de trabalho 

e K a quantidade de chocolate (em kg). Sabe-se ainda que o preço de uma hora de trabalho é igual 

a 8 u.m. e que o preço de 1 kg de chocolate é igual a 4 u.m.. 

(2,5) a) Determine o tipo de rendimentos à escala da função produção apresentada. Apresente, 

justificando, duas razões que possam levar uma empresa a evidenciar esse comportamento. 

.(3,0) b) Calcule as quantidades de factores produtivos que deverão ser utilizadas e o custo total para 

produzir 324 dúzias de ovos de Páscoa ao menor custo de possível. Represente graficamente os 

resultados. 

 

GRUPO II (5,5 valores) 

Na Páscoa de 2008, a Doce Coelhinha, Lda. alterou a sua tecnologia, utilizando os mesmos 

factores, que adquire aos mesmos preços (pL = 8, pK = 4). Conhece-se a sua família de curvas de 

custo de período curto: 

CT(Q, K) = Q3 - 19Q2 + (200 - 2K)Q + K2 

em que Q representa o volume de produção de ovos de Páscoa (em milhares) e K a dimensão da 

empresa. 

(3,0)  a) Nesta Páscoa, a Doce Coelhinha, Lda. pretende produzir 4 milhares de ovos de Páscoa ao menor 

custo possível, podendo escolher a sua dimensão. Calcule, justificando, as quantidades de factores 

produtivos que a empresa deve utilizar. 

(2,5) b) Determine, justificando, a escala mínima eficiente. Represente graficamente todos os resultados, 

incluindo a dimensão mais adequada encontrada na alínea a). 
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Licenciatura em Economia 

MICROECONOMIA II 
LEC106 

1º Teste – Tópicos de resolução      04/04/2008   

 
1ª PARTE             (versão A) 

 

1. Qualquer que seja a tecnologia de produção que uma empresa disponha, com a escolha de combinações 
de factores ao longo da sua linha de expansão de período longo: 

a) O custo marginal é igual a zero. 

b) A taxa marginal de substituição é igual à razão entre os preços dos factores. 

c) *** O custo de produzir cada quantidade é o menor possível. 

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

R.: a) Não faz sentido; b) Não é verdade quando se trata de uma tecnologia de Leontieff, ou de uma 

tecnologia linear quando só se utiliza um factor. 

 

2. A empresa Nelinduke produz actualmente 20 unidades em período curto, situando-se numa determinada 
dimensão. Sabe-se que, para esse volume de produção, o custo marginal de período curto é de 24 euros e o 

custo médio de período longo é de 12 euros. Por outro lado, sabe-se que a dimensão seleccionada pela 
empresa é a mais adequada para produzir a escala mínima eficiente, em período longo. 

a) Se a empresa vender o seu produto ao preço de 15 euros, terá um lucro de 60 euros. 

b) A empresa encontra-se a produzir no volume de produção típico, dada a sua dimensão. 

c) Se o custo marginal de período longo for igual a 20 euros, o custo médio de período curto terá de 
ser igual a 28 euros. 

d) *** Para produzir 20 unidades, seria preferível que a empresa tivesse uma dimensão maior. 

R.: Se CmgPC não é = CmdPL, e se está na dimensão óptima da empresa, então não está no VPT para a sua 
dimensão. Portanto, CmgPC  > CmdPC, logo não sabemos se terá lucro (alínea a)). Por outro lado, se está na 

dimensão óptima e se Cmg PC > CmdPC, tem de estar à direita do VPT. Portanto, seria melhor produzir q=20 
com uma dimensão maior. 

 

3. 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: qqc
3

4
)( = . 

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

c) *** Com uma nova tecnologia, exibindo, em relação à tecnologia anterior, idêntico grau de 
substituibilidade entre os factores produtivos, mas que permite produzir o dobro das camisolas com 
a mesma quantidade de factores, a TEMIC terá um custo de 500 euros para produzir 500 camisolas. 

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

R.: a) b) Q=K+L, K=0, Q=L, L=200, c=2*200=400 c) Será: Q = 2(K+L). Continua a produzir só com L. 
Q=2L, Q = 500, L=250, c=2L = 500. d) É o eixo das abcissas (K=0). 
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2ª PARTE   

GRUPO I 

a) Trata-se de uma função Cobb-Douglas, homogénea de grau 2+2 = 4. Logo, apresenta rendimentos 
crescentes à escala. 

Ou: Q' = (aL)²(aK)² = a4 L2 K2 = a4QRendimentos crescentes à escala. 

Razões explicativas: invisibilidades técnicas; divisão do trabalho/especialização; relações geométricas; 
exigências em termos de stock. 

b) Recorrendo a um sistema de optimização: 

{324 = L2 K2 ; CT = 8L+4K ; TMSTK
L = PL/PK  � K/L = 2 } � 

K = 6, L = 3, CT = 48. 

 

 

 

 

 

 

GRUPO II 

a) Dimensão mais adequada, para cada volume de produção: ∂CT(K, Q)/∂K = 0 � K=q 

Para Q=4 então a dimensão mais adequada é K=4 

Função custo total de período curto: CT (K=4) = q³-19q²+192q+16 

CFT = 16 = PK*K 

CVT (q=4) = 4³-19∗4²+192∗4 = 528 

PL = 8 => L = 528/8 = 66 

b) Função custo total de período longo: 

CT PL = (q³-19q²+(200-4(1/2)q)q+4(1/2q)²) = q³-20q²+200q 

CTM = (q³-20q²+200q)/q = q²-20q+200 

Min CTM => CTM’ = 0 � q = 10 = MES 
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