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

 

� A duração da prova é de 1 hora e 10 minutos; 

� A cada resposta certa são atribuídos “+ valores”  e por cada resposta errada são descontados 

“  valores” ; 

� Assinale a alínea que lhe parecer mais correcta na matriz de respostas fornecida, a qual deverá 

ser separada das restantes folhas; 

� 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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Versão A 

 

1. Para uma empresa que utiliza dois factores de produção, capital e trabalho, diga qual das seguintes 

afirmações é verdadeira: 

a) Existem rendimentos decrescentes à escala quando, para a produção duplicar, é necessário 

duplicarmos também o trabalho e aumentar o capital 1,8 vezes. 

b) Em período curto, quando a produtividade média do trabalho atinge um (único) máximo, a 

produtividade marginal do trabalho é nula. 

c) Se a empresa dispõe de uma tecnologia Cobb Douglas, o valor absoluto da taxa marginal de 

substituição técnica de capital por trabalho é decrescente com a quantidade de trabalho.  

d) Se a empresa dispõe de uma tecnologia linear, o valor absoluto da taxa marginal de 

substituição de capital por trabalho é crescente com a quantidade de trabalho.  

 

2. A empresa Nesprego produz máquinas de café, utilizando dois factores de produção: L e K. Em 

período curto, o factor K é considerado um factor fixo para esta empresa. Atendendo à dualidade entre 

custos e produção, poderá afirmar-se que: 

a) Apenas se existirem rendimentos crescentes à escala, o custo médio de período longo é 

crescente com o número de máquinas de café produzidas. 

b) Quando se verificam rendimentos marginais decrescentes no factor L, o custo marginal de 

período curto aumenta com o número de máquinas de café produzidas. 

c) Quando a produtividade média do factor L é crescente com o número de máquinas produzidas, 

o custo variável médio é crescente com o número de máquinas produzidas. 

d) Todas as alíneas anteriores são falsas.  

 

3. Para uma tecnologia Cobb-Douglas, ao longo da linha de expansão de período longo a taxa 

marginal de substituição técnica é: 

a) Sempre decrescente. 

b) Sempre crescente.  

c) Sempre constante. 

d) Nada se pode afirmar porque não se conhecem os preços dos factores de produção e a função 

de produção. 

 

4. Em período longo, quando a função custo médio é decrescente: 

a) A função custo marginal é sempre decrescente. 

b) Existem economias de escala. 

c) Para os volumes de produção correspondentes, a taxa marginal de substituição é superior ao 

rácio entre os preços dos factores. 

d) Todas as alíneas anteriores estão certas. 

 



 

5. Produzir um dado volume de produção ao menor custo significa: 

a) Produzir sempre na dimensão óptima. 

b) Que o custo marginal de período longo é igual ao custos marginal de período curto e que o 

custo médio de período longo é igual ao custo médio de período curto. 

c) Que o empresário tenha que produzir na fase de economias de escala. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

6. A Kay-en-Air utiliza pilotos (L – factor variável) e aviões (K – factor fixo), cujos preços são pL=4 e 

pK=20, para produzir viagens (Q). Neste momento, produz 6000 viagens, utilizando 100 pilotos e 10 

aviões. Sabe-se ainda que a produtividade marginal de L é igual a 2, e que a produtividade marginal 

de K é claramente superior a 10. 

a) Actualmente, o custo marginal de período curto é igual a 2. 

b) Para este volume de produção, o custo médio de período longo é igual a 0,1. 

c) A taxa marginal de substituição técnica é igual a 0,2. 

d) A empresa deveria utilizar mais pilotos e menos aviões. 

 

7. O restaurante Penedo’s utiliza tachos (K) e panelinhas (L) para fazer cozinhados (Q), de acordo 

com a seguinte função produção: Q = 2 K0,25 L0,25. Os preços dos factores de produção são pL=8 e 

pK=8. 

a) Sendo K=1, a função custo total de período curto é dada por: CTPC(Q) = 8 + Q4. 

b) A função custo total de período longo é dada por: CTPL(Q) = 4Q2. 

c) A família de funções custo de período curto é dada por: CT(K,Q) = 8K + Q4/K. 

d) Todas as afirmações anteriores são verdadeiras. 

 

8 . A empresa Feicebuk produz interfaces online para redes sociais (X), utilizando dois factores de 

produção: trabalho qualificado (L) e equipamento (K). A função representativa de uma família de 

custo total de período curto desta empresa é: CT=0,05X3-0,95X2+(10-K)X+5K2. 

a) Se em período curto K=2, o volume de produção típico verifica-se numa região de economias 

de escala. 

b) Para uma dada dimensão K, o volume de produção típico corresponde à produção de 10K 

unidades; 

c) O volume de produção típico associado à dimensão K=10 coincide com a escala mínima 

eficiente. 

d) Se em período curto K=1, o custo marginal de período curto é superior ao custo médio de 

período curto para níveis de produção até X=15. 

 

9. A empresa ZZZ produz insecticidas, utilizando dois factores, capital e trabalho, cujos preços são, 

respectivamente, 5 e 4 euros. Neste momento produz 200 unidades de insecticidas, em período curto, 

com 20 unidades de capital e 10 unidades de trabalho, no volume de produção típico. Em período 



 

curto, e a partir do ponto em que está situada, se utilizasse uma unidade adicional de trabalho 

produziria 2 unidades de insecticidas.  

a) A ZZZ está situada na dimensão óptima. 

b) Para o volume de produção actual, seria preferível ter optado por uma dimensão superior. 

c) A ZZZ situa-se numa dimensão superior à óptima. 

d) Em período curto, a taxa marginal de substituição de capital por trabalho é, em valor absoluto, 

igual a 0.8. 

 

10. A A.R. produz decretos-lei utilizando, para o efeito, deputados (L) e bens de equipamento (K) 

cujo preço unitário é 10 e 5, respectivamente. Admita que a tecnologia de produção é dada pela 

função K0.5L0.25 e que o orçamento anual disponível para fins legislativos é 7680. Admita ainda que a 

A.R. gasta o seu orçamento da forma mais eficiente. 

a) A A.R. conseguirá produzir 256 decretos-lei por ano. 

b) Se o salário dos deputados diminuir para metade, então, no curto prazo, o custo com o factor 

trabalho (PL.L) diminuirá. 

c) Sendo os preços dos factores constantes, existem economias de escala na produção de 

decretos-lei. 

d) Se o salário dos deputados diminuir para metade, então, no curto prazo, a A.R. duplicará o 

número de deputados. 

 

11. A empresa Krespo Kalado produz T-shirts para dormir de acordo com a seguinte função produção 

Q = min{20X ; 10Y}, em que Q é a quantidade de produto e X e Y as quantidades de dois factores 

produtivos. Pode concluir-se que: 

a) Se trata de factores produtivos substitutos perfeitos. 

b) A expressão analítica da proporção fixa em que os factores têm que ser utilizados é dada por 

Y=2X. 

c) A taxa marginal de substituição técnica de Y por X é constante. 

d) A expressão analítica da proporção fixa em que os factores têm que ser utilizados é dada por 

Y=0,5X. 

 

12. A HF (Hidden Face) vende robalos em Izmoriz, dispondo de uma tecnologia à qual corresponde a  

seguinte função produção: Q = K 0.5L 0.5. Os preços do capital e do trabalho são, respectivamente, de 2 

e 8 euros. A HF está a vender 20 robalos por ano, com um custo médio de 120 euros. Esta empresa: 

a) Está a minimizar o custo, para aquele volume de robalos. 

b) Se minimizasse o custo para este volume de robalos teria um custo médio de 8 euros. 

c) Para minimizar o custo deveria utilizar 20 unidades de trabalho. 

d) Não existem dados suficientes para sabermos se a empresa está a minimizar o custo. 

 


