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Problema económico 

 

Qual o significado do termo Economia nas afirmações apresentadas a seguir? 
1-  A Economia estuda fenómenos como a recente crise financeira, protagonizada por falências como a do Lehman 

Brothers. 

 2- Em tempo de crise, fazer economias é fundamental. 

3- A economia portuguesa está em crise de há vários anos. 

 

A Economia estuda questões como…. (risque o que não interessa) 

A moeda, a criação de moeda, as taxas de juro, os custos financeiros de uma empresa, a produção de um 

país, os salários numa empresa, a demografia, as leis de um país, o sistema de transportes de uma 

empresa, o sistema de transportes nacional, as exportações, as importações, as remessas de emigrantes, 

o investimento estrangeiro em Portugal, o investimento em geral, o investimento de uma empresa, a 

bolsa, os mercados, as leis da procura e da oferta, o euro, o orçamento de Estado, as despesas públicas, 

os impostos, a inflação, os vários consumos agregados, o consumo de uma empresa, os investimentos 

públicos, os sistemas de preços, os juros pagos pelas famílias, os juros pagos por uma empresa ou por 

uma família específica, a poupança nacional, o desemprego nacional, as crises económicas, o 

subdesenvolvimento, o crescimento do PIB, a medição dos investimentos e dos rendimentos das famílias, 

a produtividade de um empresa, a produtividade do trabalho em Portugal, a dinâmica das relações no 

interior de uma família e no interior dos grupos em geral, a evolução do pensamento em Portugal, as 

questões do bem e do mal, a questão de Deus, as taxas de natalidade, as técnicas de produção de vinho, 

as políticas anti-inflacionistas, as políticas de emprego, as lutas partidárias, a formação do governo, a 

política do Ministério da Economia. 

 

A escassez é um problema central em Economia. 

1) O que entende por  escasso? 

2) Dê exemplos de recursos escassos. 

3) Como é que numa economia como a portuguesa se resolve o problema da escassez? Como 

é que são afectos os recursos disponíveis? Como é que se decide o que produzir e em que 

quantidades? 

4) Será que a afectação de recursos referida em 3) se realizava do mesmo modo num sistema 

económica como o da antiga União Soviética? 

 

Os recursos (económicos) são escassos…  

5) Em relação a quê? 

6) Ao contrário dos recursos, as nossas necessidades são fundamentalmente elásticas. 

Concorda? Justifique. 
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Problema económico 

 

Escolhas e Custos de Oportunidade 

Uma vez que os recursos disponíveis pelas empresas e pelas famílias são escassos, todo o 

Consumo e toda a Produção envolvem escolhas que envolvem custos. 

1) Todo o consumo (escolha) tem um custo…  Que custo? Dê exemplos? 

2) Toda a produção (escolha sobre o que produzir) tem um custo… Que custo? Dê exemplos? 

3) Como é que se designam os custos anteriores? 

4) Os custos em causa… aplicam-se aos nossos consumos? 

4) A palavra custos tem normalmente outro significado. Qual? Dê exemplos. 

Construa textos usando os termos: 

1) Economia, Sistema Produtivo  2) Economia e Custos de oportunidade 

3) Economia, Ciência, Sistema Produtivo 4) Economia, Ciência, moeda  5) Economia, Medicina 


