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OBJECTIVOS CONTEÚDOS ESTRUTURA COTAÇÕES 

 
 ● Relacionar a evolução do conceito de mercado com o 

desenvolvimento das novas tecnologias.  

● Referir a existência de variados mercados.  

 

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. 
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● Apresentar 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.  

● 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.  

● Relacionar os deslocamentos da curva da oferta com as alterações 

das suas determinantes.  
● Explicar o significado da situação de equilíbrio no mercado de 

 ● 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 factores produtivos). 

- O equilíbrio do mercado: o preço de equilíbrio.  

● Mercado de monopólio  

-Factores justificativos da existência de monopólios (razões tecnológicas, legais e 
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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 transaccionados.  

● Apresentar factores que permitem a diferenciação do produto 
neste tipo de mercado  

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.  

- Factores de diferenciação dos produtos transaccionados (preço, publicidade e 

características do produto). 

● Referir a segmentação do mercado de trabalho.  

● Apresentar as componentes do mercado de trabalho (procura e 
oferta).  

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

trabalho).  
● Explicar de que forma a mudança de gostos, as alternativas 

noutros sectores e as migrações se  

reflectem na oferta de trabalho.  
● Relacionar procura de trabalho e salário (curva da procura de 

trabalho).  

● 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 acção dos sindicatos e do Estado sobre o mercado de 

trabalho.  

● 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 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). 
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Critérios de classificação: 

 Domina a língua portuguesa e a capacidade de expressão das ideias. 

 Dá respostas correctas às perguntas escritas. 

 Revela capacidade de interpretação da realidade à luz dos conhecimentos adquiridos. 

 Revela capacidade de análise e síntese no tratamento dos conteúdos. 

 Exerce capacidade de crítica e autocrítica. 

Material de utilização possível: 

 Máquina de Calcular. 

 


