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1ª PARTE 
 
1. Numa indústria em concorrência perfeita, sendo a função procura negativamente inclinada, a 
concessão de um subsídio unitário terá como efeito: 
a) Em período curto, apenas um aumento dos lucros, permanecendo a solução de mercado igual à 
anterior. 
b) No novo equilíbrio de período longo, um aumento da quantidade produzida por cada empresa, uma 
maior quantidade transaccionada no mercado, e um maior número de empresas. 
c) ***No novo equilíbrio de período curto, um maior preço para as empresas e um menor preço para 
os consumidores. 
d) As alíneas b) e c) estão correctas. 
 
2. Numa indústria em concorrência perfeita: 
a) O preço apenas iguala o custo marginal em período longo. 
b) ***A maximização do lucro das empresas tem a mesma solução que a maximização do bem-estar. 
c) Em período curto, a concessão de um subsídio fixo aumenta a quantidade que cada empresa produz. 
d) Tanto em período curto como em período longo as empresas obtém apenas o lucro normal. 
 

3. Na indústria de enlatados de grão-de-bico, que funciona em concorrência perfeita, a função custo de 
cada empresa tem a expressão: c(q) = q2+2q+300. A função procura expressa-se por:  

QD= 700-50p. Em período curto: 

a) Se existirem 100 empresas nesta indústria, o preço de equilíbrio será de 10 euros. 

b) Se cada empresa produzir 12 unidades, o preço de equilíbrio será de 20 euros. 

c) ***Se o preço de equilíbrio for de 12 euros, haverá 20 empresas na indústria. 

d) Se existirem 200 empresas na indústria, a quantidade transaccionada no mercado será de 6534 
unidades. 

Resposta: p=2q+2; q=12, p=24+2=26, p=12, q=5; Com p=12, QD=700-50*12=100, n=20. 

 

4. A indústria de caramelos para a tosse funciona em concorrência perfeita, estando em equilíbrio de 

período longo. O governo estuda actualmente uma opção entre um imposto fixo e um imposto 

específico para estas empresas. Como condição, no novo equilíbrio de período longo deverá resultar a 

mesma quantidade transaccionada na indústria, com os dois impostos. 

a) O preço pago pelo consumidor não se altera em nenhum dos casos. 

b) ***O imposto pago, em média, por cada unidade vendida, será maior com o imposto específico. 

c) A receita fiscal arrecadada pelo Estado será maior com o imposto fixo. 

d) Nenhuma das alíneas anteriores está correcta. 
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Resposta: T=valor do imposto fixo; t=valor do imposto específico. q’ e n’ quantidade da empresa e nº 
de empresas com o imposto fixo, n e q com o imposto específico. 

1) Igual quantidade transaccionada: q’*n’=q*n. Para que Q’=Q, teremos de ter p’=p. Isso implica que 
CMd(q’)+T/q’= CMd(q)+t. 

- Como CMd(q’>EME) > CMd(q=EME), temos T/q’<t. A alínea b) é verdadeira. 

- Sendo a receita fiscal por unidade vendida inferior no caso do imposto fixo, a receita total também é 
inferior (igual quantidade transaccionada no mercado). A alínea c) é falsa. 

- Ambos os impostos fazem aumentar o preço pago pelo consumidor. A alínea a) é falsa. 

 
2ª PARTE (12 valores) 

 
Considere um mercado perfeitamente competitivo onde se produzem painéis solares. A família de 
curvas de custo total de período curto da Marte Inferno Lda, uma empresa representativa do sector, é 
dada pela expressão CT(q, K) = 2q3 – 50q2 + (1000 – 100K)q + 250K2, onde K é a dimensão da 
empresa e q a quantidade por ela produzida. A curva da procura é dada pela expressão Q = 7000 – 
10P, onde P é o preço de mercado e Q a quantidade procurada no mercado. 
 
a) (5 valores) Determine o equilíbrio da indústria em período longo (q, Q, P, n, LT).  
 

Resposta: 0
),(





K

KqCT
; K=0.2q 

Substituindo, obtemos: CTpl = 2q3-60q2+1000q 
Minimizando o CMpl, obtemos q=15 
P=CMpl(q=15), P= 550; da função procura, Q=1500 e n=100. 
(q=15, Q=1500, P=550, n=100, LT=0, K=3) 
 
b) (3 valores) Partindo da situação de equilíbrio da indústria em 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. 
Resposta: Com o imposto fixo: 
Em período curto (q=15, Q=1500, P=550, n=100, LT=-T) 
Em período longo (q>, Q<, Pp>, Pc>, n<, LT=0) 
 
c) (4 valores) 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 que se encontram na indústria. 
 
Resposta: Preço do produtor=520+480=1000 
Pprod= CMg:  1000=6q2-120q+1000, ou q=20 
 
Da curva da procura: 700-0.1Q=480, Q=2200 
De onde n=110 
Para produzirem q=20, as empresas deverão situar-se no volume de produção típico. Para isso, 
escolhem a dimensão K: K=0.2q, K=4. 
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