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Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade 

para a Frequência dos Cursos Superiores do Instituto Politécnico de Leiria dos 

Maiores de 23 Anos - 2012 

 

Prova escrita de conhecimentos específicos 

de Economia 

Instruções gerais 

 
1. A prova é constituída por 5 grupos de questões sendo todos de resposta obrigatória; 

2. A duração da prova é de 2 horas, estando prevista uma tolerância de 30 minutos; 

3. Só pode utilizar para elaboração das suas respostas e para efectuar os rascunhos, as 

folhas distribuídas pelo docente vigilante, deve utilizar uma folha de teste para cada grupo 

de questões; 

4. Não utilize qualquer tipo de corrector. Se necessário risque ou peça troca de folha; 

5. Não é autorizada a utilização de quaisquer ferramentas de natureza electrónica 

(telemóvel, pda, computador portátil, leitores/gravadores digitais de qualquer natureza ou 

outros não especificados), com excepção de máquina de calcular que conste da listagem 

de calculadoras admitidas; 

6. Deverá disponibilizar ao docente que está a vigiar a sala, sempre que solicitado, um 

documento válido de identificação (bilhete de identidade, carta de condução ou 

passaporte); 

7. É obrigatória a devolução deste enunciado no final da prova; 

8. A seguir ao número de cada questão encontra entre parênteses a respectiva cotação. 

9. Admite-se que os candidatos utilizem nas respostas a este exame quer a antiga, quer a 

nova ortografia, uma vez que ainda está em vigor o período de transição do novo Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa. 

Devem contudo indicar no início da prova, para efeitos de correção, a ortografia que 

vão utilizar. Caso nada indique, a prova será corrigida de acordo com o novo 

Acordo Ortográfico. 

 

 

Leiria, 9 de junho de 2012 
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Grupo I 

 

1. (10 pontos) O que entende por Actividade Económica? O que são Agentes 

Económicos?  

2. (15 pontos) De que forma a variação dos bens e variação do rendimento se articulam 

face aos diferentes tipos de bens? 

3. (15 pontos) Porque é que o conhecimento da Lei de Engel se torna primordial para 

conhecer o comportamento da procura face a situações políticas tal como a que se vive 

actualmente em Portugal?  

Grupo II 

 

4. (15 pontos) A família Lopes, pai, mãe e três filhos a frequentar a escola primária, ao 

longo de um dia sentem necessidades múltiplas que satisfazem com os bens adequados 

à sua satisfação, tais como: higiene; alimentação, respiração, transporte. 

4.1. Defina o conceito económico de necessidade. Dê exemplos, tendo em conta a família 

apresentada.  

4.2. Defina consumo, mencionando os tipos de consumo e os fatores que poderão 

influenciar o consumo das famílias. 

5. (10 pontos) A estrutura de custos de uma empresa produtora de automóveis é a 

seguinte: 

 

Unidades Produzidas Custo Fixo 

(Unidades Monetárias) 

Custo Variável 

(Unidades 

Monetárias) 

10 50 600 

11 50 660 

 

 

5.1. Calcule e interprete o custo total médio de 10 unidades  
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5.2. Com base na informação do quadro, determine o custo total que a empresa espera 

ter com a produção de 20 unidades 

6. (15 pontos) As previsões do INE para o próximo ano indicam que a inflação se situe 

nos 3,4% e o aumento dos salários poderá ser em média de 1,5%. Explique o que poderá 

acontecer aos salários reais e nominais dos trabalhadores se este cenário se verificar. 

Explique de forma sucinta as causas do aumento da inflação. 

 

Grupo III 

 

7. (20 pontos) Considere a seguinte tabela: 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Identifique qual das colunas diz respeito à quantidade procurada e qual diz respeito à 

quantidade oferecida. Justifique, enunciando as leis a que estão associadas. 

7.2. Suponha que o preço em vigor é de 40€. Identifique a quantidade transacionada e o 

tipo de desequilíbrio verificado. Explique o mecanismo de mercado que permitirá 

estabelecer o equilíbrio.  

7.3. Identifique e interprete o significado do ponto de equilíbrio. 

8. (10 pontos) Suponha que o leque salarial de um determinado país é de 7.  

8.1. Explique o que significa. 

8.2. Identifique uma medida estatal que possa contribuir para reduzir este valor. 

9. (10 pontos) Distinga, exemplificando, investimento de substituição de investimento de 

capacidade. 

 

Preço A B 

10€ 50 120 

20€ 100 100 

30€ 150 80 

40€ 200 60 
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Grupo IV 

 

10. (10 pontos) No circuito económico, identifique as grandes categorias de agentes 

económicos e descreva sumariamente as funções de cada um deles.  

11. (30 pontos) De acordo com os dados do INE, nos anos 2007 a 2009, a procura 

interna, exportações e importações de Portugal foram os seguintes (valores em milhões 

de euros): 

 
 

Ano  
Procura 
Interna 

Exportações Importações 

2007 182865,8 54498,1 68044,7 

2008 189305,9 55801,9 73124,7 

2009 180985,0 47235,8 59717,2 

                                                                                     Fonte: INE  

11.1. Calcule o PIB de Portugal em cada um dos três anos. 

11.2. Defina “procura interna” e descreva sumariamente as suas componentes. 

11.3. Comente, comparativamente, a evolução das exportações e das importações e das 

respetivas taxas de crescimento no período 2007 a 2009 e avalie o seu impacto no PIB. 

11.4. Descreva como pode o Estado, tendo em conta as políticas económicas ao seu 

dispor, condicionar a evolução das exportações e das importações. 

 

Grupo V 

 

12. (20 pontos) O Tratado de Roma assinado em 1957 estabelece no seu preâmbulo os 

seguintes princípios: i) Estabelecer os fundamentos de uma união cada vez mais estreita 

entre os povos europeus; ii) Assegurar, mediante uma acção comum, o progresso 

económico e social dos seus países, eliminando as barreiras que dividem a Europa. Na 

actual fase de crise da dívida soberana e da própria sustentabilidade da moeda única 

europeia, a tónica do debate sobre a Europa tem sido a sua própria evolução ao longo 

dos anos. Nesse sentido, identifique e explique, do ponto de vista teórico, as formas de 

integração económica.   
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13. (20 pontos) Em 1999, na terceira e última fase da união monetária, deu-se o início do 

euro (a moeda única europeia). Os países aderentes ao euro (onde Portugal se incluiu) 

deveriam, e devem, cumprir alguns critérios de convergência nominal, nomeadamente o 

défice público e a dívida pública em percentagem do PIB. Uma década depois, a partir da 

crise financeira internacional de 2007/08, os governos dos Estados-membros da zona 

euro tiveram de pôr em prática políticas económicas de relançamento das economias, 

mas acabaram por violar substancialmente os critérios de contas públicas exigidos para a 

estabilidade da zona euro. Observe atentamente o gráfico 1) referente às economias 

portuguesa, espanhola e grega:  

 

Gráfico 1 

 

Fonte: Banco Central Europeu 

 

Faça uma análise temporal do Gráfico e explique, no âmbito de um dos critérios de 

convergência e de estabilidade da zona euro, como tem sido o percurso de Portugal em 

relação às outras duas economias no período 2008-2011. 


