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CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA DA PROVA 
COTAÇÕES 

(Total 200 pontos) 

 Mercado 

● Noção e componentes 

● Tipos (de bens e serviços, de 

trabalho, de capitais,...) 

 Estruturas dos mercados de 

bens e serviços: Concorrência 

perfeita, monopólio, 

oligopólio, concorrência 

monopolística 

 Funcionamento do mercado 

de concorrência perfeita 

● Lei da procura: Elasticidade 

procura-preço; Deslocações ao 

longo da curva da procura 

(preço); Deslocações da curva da 

procura (rendimento e gostos 

dos consumidores) 

● Lei da oferta: Deslocações ao 

longo da curva da oferta (preço); 

Deslocações da curva da oferta 

(tecnologia, preço dos fatores 

produtivos); O equilíbrio do 

mercado: o preço de equilíbrio 

●Relacionar a evolução do conceito de mercado com o 

desenvolvimento das novas tecnologias. 

● Referir a existência de variados mercados. 

 

● Conhecer as componentes do mercado (procura e oferta). 

● Caracterizar as diferentes estruturas do mercado. 

 

 

 

● Explicar a lei da procura. 

● Reconhecer os diferentes graus de elasticidade da procura-

preço e relacionar os deslocamentos da curva da procura com 

as alterações das suas determinantes. 

 

● Explicar a lei da oferta. 

● Reconhecer os diferentes graus de elasticidade da oferta 

relativamente ao preço e relacionar os deslocamentos da curva 

da oferta com as alterações das suas determinantes. 

● Explicar o significado da situação de equilíbrio no mercado 

A prova é constituída por 

perguntas de resposta aberta e 

fechada, livre e/ou orientada que 

nuns casos exigem resposta 

curta e noutros resposta 

extensa. 

 

Da prova podem ainda constar 

perguntas de resposta múltipla, 

outras para completar frases e 

outras ainda de verdadeiro e 

falso. 

 

200 
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 Mercado de monopólio 

● Fatores justificativos da 

existência de monopólios (razões 

tecnológicas, legais e estruturais) 

● Problemas associados à 

formação dos preços (custos 

sociais, políticas de defesa da 

concorrência e discriminação dos 

preços) 

 Mercado de oligopólio: Tipos 

de oligopólio (concorrencial e 

cooperativo, de produtos 

diferenciados e homogéneos) 

 Mercado de concorrência 

monopolística: Características 

e fatores de diferenciação 

dos produtos transacionados  

 Mercado de trabalho 

● Segmentação do mercado de 

trabalho 

● Procura, lei da procura e 

determinantes da procura de 

trabalho 

● Oferta, lei da oferta e 

determinantes da oferta de 

de concorrência perfeita. 

● Justificar a existência de monopólios. 

● Apresentar os problemas associados à formação dos preços 

em mercado de monopólio. 

 

 

 

 

 

● Referir a existência de diferentes tipos de oligopólio. 

 

 

 

●Caracterizar o mercado de concorrência monopolística quanto 

aos produtos transacionados. 

● Apresentar fatores que permitem a diferenciação do produto 

neste tipo de mercado. 

● Referir a segmentação do mercado de trabalho. 

● Apresentar as componentes do mercado de trabalho 
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trabalho 

● Equilíbrio do mercado de 

trabalho: salário de equilíbrio 

● Deslocamentos das curvas da 

oferta e da procura de trabalho 

● Desequilíbrio do mercado de 

trabalho: desemprego 

● Intervenção no mercado de 

trabalho: sindicatos e Estado 

(salário mínimo). 

(procura e oferta). 

● Relacionar oferta de trabalho e salário (curva da oferta de 

trabalho) e explicar de que forma a mudança de gostos, as 

alternativas noutros sectores e as migrações se refletem na 

oferta de trabalho. 

● Relacionar procura de trabalho e salário (curva da procura 

de trabalho) e explicar o impacto da tecnologia e do preço do 

produto sobre a procura de trabalho. 

● Explicitar o significado de salário de equilíbrio. 

● Interpretar o desemprego como um desequilíbrio do 

mercado. 

● Explicar a ação dos sindicatos e do Estado sobre o mercado 

de trabalho. 

 


