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Licenciatura em Economia 

MICROECONOMIA II 
LEC106 

Exame - época de recurso          12/09/2005 

 

 

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

� a duração da prova é de 2 horas e 30 minutos; 

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

2ª parte de questões práticas; 

� a 1ª parte tem uma valoração de 8 (oito) valores: a cada resposta certa são atribuídos 

“+0,8 valores” e a cada resposta errada são atribuídos “-0,26 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 40 minutos da prova, sendo a matriz de 

respostas recolhida no fim desse período; 

� a 2ª parte tem uma valoração de 12 (doze) valores, tendo 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 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 (8 valores)        VERSÃO A 

 
1. Uma empresa dispõe de uma tecnologia tipo Cobb Douglas, com dois factores, trabalho e 
capital. Ao longo da sua linha de expansão de período longo: 

a)  a taxa marginal de substituição é sempre igual à unidade. 
b)  ***o acréscimo de produto por cada unidade monetária gasta em trabalho iguala o 
acréscimo de produto por cada unidade monetária gasta em capital. 
c)  o acréscimo de custo resultante da produção de uma unidade adicional é constante. 
d)  a taxa marginal de substituição de período curto é crescente. 

 
2. Em determinado país, os salários dos enfermeiros cresceram, em média, 14% nos últimos 5 
anos, ao passo que, no mesmo período, os salários dos demais profissionais de saúde cresceram 
20%. Em face disto, provavelmente: 

a)  ***o número de enfermeiros a trabalhar nos hospitais terá crescido relativamente mais que 
o número de outros profissionais de saúde. 
b)  o número de enfermeiros a trabalhar nos hospitais terá crescido sensivelmente na mesma 
proporção que o número de outros profissionais de saúde. 
c)  o número de enfermeiros a trabalhar nos hospitais terá crescido relativamente menos que o 
número de outros profissionais de saúde. 
d)  a evolução relativa dos salários nada tem a ver com a evolução relativa do emprego. 

 
3. Considere um indústria em concorrência perfeita, em que existem 100 empresas, todas com a 
mesma curva de custo marginal: c’(q) = 2 + 2q. A procura do bem pode ser expressa por: 
Q = 220 - 30P. Em período curto: 

a)  o preço de equilíbrio é 6 euros. 
b)  cada empresa produz 2 unidades. 
c)  ***são transaccionadas 100 unidades do produto. 
d)  as alíneas a) e b) estão certas. 

 
4. O custo médio de longo prazo dos táxis que operam em Lisbonix é constante e corresponde a 
0,50 euros por quilómetro. A indústria é de concorrência perfeita e cada táxi pode apenas fazer 
20 000 quilómetros de serviços por ano. A procura de serviços de táxi naquela cidade é expressa 
por P = 20,5 - 0,00001Q, sendo P o preço em euros por quilómetro e Q o número de quilómetros 
percorridos pelos táxis em serviço por ano. Recentemente, o autarca Santanix - a autoridade local 
- decidiu introduzir um imposto de 0,20 euros por quilómetro. Perante isto, a Berrix - associação 
corporativa do sector - afirma (correctamente) que, a longo prazo: 

a)  o número de táxis a circular vai reduzir-se de 120 para 90. 
b)  o preço dos serviços de táxi passará de 0,50 para 0,60 euros por quilómetro. 
c)  ***o número de táxis a circular vai reduzir-se em uma unidade. 
d)  o número de táxis a circular vai reduzir-se de 100 para 90. 

 
5. Em determinada cidade, existe um único clube de futebol profissional, que enfrenta a seguinte 
procura linear: (i) P = 20 - 0,0001Q, nos jogos grandes; e (ii) P = 20 - 0,0004Q, nos jogos 
normais. Em ambos os casos, P é o preço do bilhete em euros e Q o número de espectadores por 
jogo. A capacidade máxima do respectivo estádio é de 40 000 espectadores. Sabendo-se que os 
custos são os mesmos com nenhum espectador ou com o estádio cheio, aconselharia à respectiva 
direcção que fixasse: 

a)  em ambos os casos, os preços de modo a que a elasticidade preço da procura seja um.  
b)  um preço de 10 euros por espectador em ambos os tipos de jogos. 
c)  um preço de 16 euros por espectador nos jogos grandes e 4 euros nos jogos normais. 
d)  ***um preço de 16 euros por espectador nos jogos grandes e um preço de modo a que a 
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elasticidade preço da procura seja um nos jogos pequenos. 
 
6. A Mirck produz medicamentos para venda no mercado interno, onde é monopolista e enfrenta 
uma função procura que se expressa por: p = 700 - q. A sua produção está distribuída por duas 
unidades produtivas: a fábrica A, onde o custo marginal é constante e igual a 100 euros, e a 
fábrica B, onde a função custo marginal é: Cmg = 50 + qB. 

a)  A Mirck produz a mesma quantidade nas duas fábricas. 
b)  O preço de cada medicamento é de 600 euros. 
c)  A Mirck produz 200 unidades na fábrica A. 
d)  ***A receita total desta empresa é de 120 000 euros. 

 
7. Em determinada cidade, a indústria de serviços de cabeleireiro funciona em condições de 
concorrência monopolística e encontra-se actualmente em equilíbrio de período curto. Os 
responsáveis autárquicos resolveram lançar um imposto fixo sobre estas pequenas empresas. No 
novo equilíbrio de período curto: 

a)  o preço irá diminuir. 
b)  cada empresa irá produzir menos. 
c)  ***os lucros das empresas serão menores ou, eventualmente, terão prejuízos. 
d)  todas as alíneas anteriores estão correctas. 

 
8. A empresa SAIDAMINHAVIDA lidera no mercado de insecticidas, escolhendo o preço, o qual 
é aceite por as outras 10 pequenas empresas que operam no ramo, com custos marginais 
superiores aos da SAIDAMINHAVIDA. Recentemente, entraram mais duas pequenas empresas 
nesta indústria, que em tudo são idênticas às restantes 10. Com esta entrada: 

a)  o preço aumentou. 
b)  ***a quantidade total transaccionada aumentou. 
c)  a SAIDAMINHAVIDA vende mais. 
d)  o conjunto das pequenas empresas vê as suas vendas reduzirem-se, devido à maior 
concorrência. 

 
9. Na área metropolitana de Bogotá, os transportes urbanos rodoviários são monopólio de uma 
única empresa, a Colombus. No sentido de fortalecer o interesse dos consumidores, os 
governantes locais planearam fundar uma nova transportadora, medida que revelou que, caso esta 
última fosse implementada, as duas empresas passariam inevitavelmente a ter prejuízos. As 
mesmas autoridades resolveram então impor o preço máximo que permitisse aumentar o mais 
possível o bem estar dos consumidores. 

a)  Certamente que o facto de as duas empresas terem prejuízos se deveria a uma vantagem 
absoluta de custos por parte da Colombus.  
b)  Espera-se que o preço máximo incentive a Colombus a conseguir ganhos de eficiência. 
c)  ***É possível que a imposição do preço máximo conduza a uma deterioração da qualidade 
dos transportes urbanos. 
d)  A Colombus reagirá a esta medida reduzindo a oferta dos seus serviços. 

 
10. Tenha em conta os vários modelos de oligopólio leccionados e uma situação de duopólio. 

a)  No modelo de Cournot, a empresa que lidera no preço terá sempre uma maior quota de 
mercado, mesmo que tenha custos superiores aos da sua rival. 
b)  O paradoxo de Bertrand reside no facto de que o modelo teórico prevê a existência de 
lucros supranormais com produtos homogéneos, mas não com produtos diferenciados. 
c)  No caso de liderança de preços com produtos homogéneos, a empresa seguidora tem uma 
função melhor resposta positivamente inclinada. 
d)  ***No modelo de Cournot, tendo as empresas custos marginais constantes, a quota de 
cada empresa será inversamente proporcional aos respectivos custos marginais. 
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2ª PARTE (12 valores) 

 
GRUPO I (5 valores) 

 
A produção de bicha para fins piscatórios funciona de forma perfeitamente concorrencial e 

encontra-se em equilíbrio sustentado de período longo. O Zé Mico, empresário em nome 

individual da margem do Rio Douro, é uma empresa representativa deste mercado, apresentando a 

seguinte estrutura de custos: 

CTPC = 0,35q3 - 5q2 + 45q + 200 

CTPL = 0,35q3 - 7q2 + 85q 

em que q representa a quantidade produzida de bicha (em baldes). Sabe-se, também, que o 

comportamento agregado dos consumidores de bicha pode ser expresso através da seguinte função 

procura inversa: 

P = 112,5 - 0,025Q 

em que Q e P descrevem a quantidade e o preço de mercado, respectivamente. 

 

a) (1,5 valores) Na produção de bicha, o Zé Mico recorre a dois factores produtivos - estrume 

(factor variável) e caixas de latão (factor fixo, no curto prazo), cujos preços de mercado são 5 u.m. 

e 10 u.m., respectivamente. Sabendo que, para minimizar o custo total de produzir 50 baldes de 

bicha, o Zé Mico deverá utilizar 30 caixas de latão, que quantidade de estrume deve ser utilizada 

em período longo? E em período curto? Justifique a resposta e represente graficamente os 

resultados. 

 

b) (1,5 valores) Determine o equilíbrio de período longo em que o Zé Mico e o mercado da bicha 

se encontram. 

 

c) (2,0 valores) Com o objectivo de minorar os custos sociais decorrentes do aumento recente da 

taxa de desemprego, o governo decidiu incentivar algumas actividades de lazer. Em Conselho de 

Ministros, deliberou atribuir um subsídio específico no mercado da bicha, de tal forma que a 

quantidade transaccionada no mercado, no equilíbrio de período curto, aumentou 10%. Determine 

os novos equilíbrios de período curto e de período longo e explicite os ajustamentos ocorridos. 

Refira-se, em particular, à repartição do subsídio pelos os agentes intervenientes. Acompanhe a 

resposta das ilustrações gráficas que entender convenientes. 

Sugestão: Se não resolveu a alínea anterior, considere que a quantidade da empresa e o preço de 

mercado, em equilíbrio de longo prazo, são respectivamente, q = 10 e P = 50. 
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Tópicos de resolução: 

 

a) Seja K = caixas de latão, L = estrume e Q = baldes de bicha. 

Substituindo Q = 50 nas funções custo total, sabe-se que, em período 

curto: 

CTPC (q=50) = 0,35(50)3 - 5(50)2 + 45(50) + 200 = 33 700  

CTPC (q=50) = L PL + K PK = 5L + 200 = 33 700 logo L = 6 700 

Sabe-se ainda que, em período longo: 

CTPL (q=50) = 0,35(50)3 - 7(50)2 + 85(50) = 30 500 

CTPL (q=50) = L PL + K PK = 5L + 10*30 = 30 500 logo L = 6 040. 

 

b) Em equilíbrio de período longo:  

CTM PC = CTMPL ⇔ 0,35q2 - 5q + 45 + (200/q) = 0,35q2 - 7q + 85 ⇔ q = 10 ∧ P = 50. 

Ou, em alternativa: P = Min  CTMPL : CTMPL’ = 0,7q – 7 = 0 ⇔ q = 10 ∧ P = 50 

Ora, para P = 50 ⇒ QD = 2 500, pelo que n = 250. 

 

c) No momento inicial, a indústria e a empresa estão em equilíbrio de longo prazo, de onde q = 10, P = 50, 

Q = 2 500 e n = 250. 

- Ajustamento de curto prazo:  

q’ = 10(1+10%) = 11 

P’ = CmgPC (q’ = 11) = 1,05(11)²-10(11)+45 = 62,05 = Pp 

n = 250 ⇒ Q = 11*250 = 2750 

Pc = 112,5 – 0,025(2 750) = 43,75 

s = Pc – Pp = 62,05- 43.75 = 18,3 

LT =11*62,05-(0,35*11³-5*11²+45*11+200) = 126,7 

No curto prazo, consumidores (Pc mais baixo: ((50-43,75)/(18,3))= 0,34153) e empresas (Pp mais elevado: 

((62,05-50)/(18,3))= 0,65847) beneficiam do imposto. 

- Ajustamento de longo prazo 

Uma vez que, no longo prazo, a oferta é perfeitamente elástica, serão os consumidores a beneficiar de todo 

o subsídio, pelo que os produtores continuarão a receber um preço de 50 u.m. e a produzir q = 10. 

Pc = 50-18,3 = 31,7; Q= 3232; n = 3232/10 =  323,2 (aumenta); LT = 0 

 

GRUPO II (4 valores) 

 
No isolado arquipélago Colorido, existem três ilhas: Encarnados (E), Verdes (V) e Azuis (A). 

Actualmente, não existe qualquer ligação entre as ilhas. 

K

L

Q = 50

30 500

30

33 700

6040 6700

20
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A Luz SA, uma empresa residente em Encarnados descobriu recentemente a fórmula para a 

produção de ideias luminosas (Q). A empresa está a ponderar montar uma ou duas fábricas com a 

seguinte estrutura de custos CT(Qi) = 0,5Qi
2 + 100Qi + 398, em que Qi representa a quantidade de 

ideias luminosas produzida na i-ésima fábrica, i = 1,2. 

A procura inversa de ideias luminosas por parte dos habitantes de Encarnados é dada por 

P(QE) = 1 000 - 0,25QE. 

 

a) (2,0 valores) Assumindo que actualmente não há qualquer relação entre as ilhas, determine a 

solução de equilíbrio assumindo que o governo de Encarnados concede um subsídio específico de 

5 unidades monetárias para incentivar o arranque da produção de ideias luminosas na ilha. 

 

b) (2,0 valores) Tendo-se já estabilizado a produção de ideias luminosas na ilha Encarnados, o 

governo decidiu acabar com o subsídio específico. Adicionalmente, estabeleceram-se ligações 

marítimas da ilha Encarnados à ilha Verdes e à ilha Azuis. Estas ligações permitem à Luz SA 

vender ideias luminosas nas ilhas vizinhas. A empresa sabe que as ideias luminosas são, desde há 

muito, produzidas na ilha Azuis por um número elevado de pequenas empresas a um preço de 600 

unidades monetárias. No entanto, está totalmente proibida a sua exportação por parte das 

empresas da ilha Azuis. Já na ilha Verdes, a produção de ideias luminosas é uma total novidade, 

sendo a sua procura inversa dada por: 

P(QV) = 750 - 0,5QV. 

Determine o equilíbrio nesta nova situação. 

 

Tópicos de resolução: 

 

a) Neste mercado existe um subsídio específico (análise pela óptica da procura): Pp=Pc+subsídio 

unitário: 

Pp (QE)=1000-0.25QE+5=1005-025QE 

Rmg=1005-0.5 QE 

O monopolista pondera montar uma ou duas fábricas. Ao montar duas fábricas, aumenta a eficiência na 

produção, mas há uma duplicação dos custos fixos, pelo que será vantajosa a produção em duas fábricas se: 

 CT(Q)>2CT(Q/2) o que sucede para Q>39,9.” 

 

Determinação do equilíbrio com 1 fábrica: 

Q+100=1005-0.5Q => Q=603,3 > 39,9; logo é mais vantajoso produzir com duas fábricas 
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Determinação do equilíbrio com 2 fábricas: 

 Cmg agregado=Rmg 

Cmg agregado: 

 Cmg (Qi)=Qi+100 = > Qi=Cmg(Qi)-100 

 Q=2*Qi=2*[Cmg(Qi)-100]=2Cmg(Q)-200 =>Cmg(Qagregado) =0,5Q+100 

Então, em equilíbrio: 

 0.5Q+100=1005-0.5Q =>Q=905>39,9 

Repartição por fábricas: Q1 = Q2 = 452.5 

 Pp=1005-0.25*905=778.75 

 Pc=778.75-5=773.75 

 LT=778.75*905-2*(0,5*452.52+100*452.5+398)=704768.75-296052.25=408716.5 

 

b) Em equilíbrio, a Rmg agregada da empresa tem que igualar o Cmg agregado da mesma (produção em 

2 fábricas). 

Cmg agregado  

 Cmg(Q) =0,5Q+100 

 

Rmg agregada  

� 1º Ramo: 

 Se 750 <P< 1000 (verifica-se para quantidades inferiores a 500 unidades), vende apenas para 

Encarnados: Rmg(Q)=1000-0,5Q 

� 2º Ramo: 

 Para 600<P<750 (verifica-se para 500<Q<950): 

  P(QE)=1000-0,25QE  

  P(QV)=750-0,5QV. 

  

 Rmg(QE)=1000-0,5QE== > QE=2000-2Rmg(QE)  

 Rmg(QV)=750-QV == > QV=750-Rmg(QV) 

Q= QE+QV ==2000-2Rmg(QE) +750-Rmg(QV)=2750-3Rmg(Q) 

Logo, no segundo ramo: 

 Rmg(Q)=2750/3-Q/3 

 

Determinação dos pontos de quebra: 

 Limite inferior Q=500; 

 Limite superior: Rmg(Q)=2750/3-Q/3=600=>Q=950 

 

Então a RMg agregada será dada por 
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Rmg(Q)=1000-0,5Q     se Q<500 

 Rmg(Q)=2750/3-Q/3    se 950>Q>500 

 Rmg(Q)=600                 se Q>950 

 

Em equilíbrio Rmg agregada=Cmg agregado 

 

 1000-0.5Q= 0,5Q+100     se Q<500    Q= 900     se Q<500 (impossível) 

 2750/3-Q/3= 0,5Q+100    se 950>Q>500 ⇔  Q= 980     se 950>Q>500 (impossível) 

 600=0.5Q+100                  se Q>950    Q=1000    se Q>950 

 

Especificação do equilíbrio 

 Rmg=600; Q=1000 

 Repartição por fábricas: Qi=500. 

 

Repartição por mercados: QA=50; QE + Qv =950  

 

Rmg(QE)=1000-0,5QE=600==>QE=800 

Rmg(QV)=750-QV =600==>QV=150 

 

P(QE)=1000-0,25*800=800 

P(QV)=750-0,5*150=675 

LT=800*800+150*675-2*(0,5*(500)2+100*500+398))=640.000+101.250-350.796=390.454 

 

 
GRUPO III (3 valores) 

 
No país dos Sonhos, existem actualmente duas empresas: a Ilusões e a Fantasias. Os 

consumidores revelam preferências distintas pelos produtos das empresas: 

211 q5,0q120P −−=  

122 q5,0q60P −−=  

As funções custo são dadas pelas seguintes expressões: 

Ilusões: 2
11 q2CT =  

Fantasias: 22 q10CT =  

A Ilusões contratou o Pedrito, ex-estagiário da Fantasias, para a sua equipa de gestores. Na 

reunião com a Administração, o Pedrito defendeu: “Dada a atitude passiva da Fantasias na 

determinação do seu volume de produção e face à desvantagem em termos de custos que 
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enfrentamos, a nossa estratégia deverá ser a maximização do lucro dada a escolha do volume de 

produção da fantasias.” 

Determine o equilíbrio que decorre da estratégia defendida pelo Pedrito. Represente graficamente. 

 

Tópicos de resolução: 

 

Concorrência à Cournot com produtos diferenciados 

 

LT1 =  P1q1 - CT1 =  (120 – q1 – 0,5q2) q1 - 2q1
2 

21
1

1 )3(083,0200
LT

qq
q

−=⇒=
∂

∂
 Função Melhor Resposta da empresa 1 (FMR1) 

LT2 =  P2q2- CT2 =  (60 – q1 – 0,5q1) q2 - 10q2 

12
2

2 25,0250
LT

qq
q

−=⇒=
∂

∂
 Função Melhor Resposta da empresa 2 (FMR2) 

 

Em equilíbrio verifica-se 21 )3(083,020 qq −=  e 12 25,025 qq −=  logo q1 = 18,3 e q2 = 20,4. 

Substituindo nas respectivas funções obtém-se: 

P1 = 91,5 

P2 = 30,4 

LT1 = 1004,6 

LT2 = 417,3 

 

 

E(18,3;20,4)

q1

q2

0

FMR1

FMR2
E

20 100

240

25

 


