
 
 

Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade 

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

Maiores de 23 Anos - 2019 

 

Prova escrita de conhecimentos específicos 

de ECONOMIA 

Instruções gerais 

 

1. A prova é constituída por 3 grupos de questões obrigatórias, sendo o primeiro de escolha 
múltipla. 

2. Nas respostas aos itens de escolha múltipla (Grupo I), selecione a opção que considera 
correta. Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção 
escolhida. As respostas incorretas terão cotação nula. 

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

4. Só pode utilizar, para elaboração das suas respostas e para efetuar os rascunhos, as 
folhas distribuídas pelo docente vigilante, salvo se previsto outro procedimento; 

5. Não utilize qualquer tipo de corretor. Se necessário risque ou peça uma troca de folha; 

6. Não é autorizada a utilização de quaisquer ferramentas de natureza eletrónica (telemóvel, 
iPad, computador portátil, leitores/gravadores digitais de qualquer natureza ou outros não 

especificados), exceto máquina de calcular elementar (não gráfica e não programável); 

7. Deverá disponibilizar ao docente que está a vigiar a sala, sempre que solicitado, um 
documento válido de identificação (cartão de cidadão, bilhete de identidade, carta de 
condução ou passaporte); 

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

 

 

 

Leiria, 1 de junho de 2019 

 

 
  
 
 
 
 
 



Grupo I (60 pontos) – Escolha Múltipla 

1) (5 pontos)  

Para existir escassez é necessário que: 

 

a) …haja necessidades limitadas; 

b) …os recursos sejam insuficientes para fazer face às necessidades; 

c) …haja escolha; 

d) …todas as respostas anteriores. 

 

2) (5 pontos)  

Perante um aumento do rendimento familiar, a verificação da Lei de Engel traduz-se: 

 

a) …na redução do peso das despesas de alimentação no total do rendimento; 

b) …na redução do peso das despesas em lazer no total do rendimento; 

c) …na redução das despesas em alimentação; 

d) …no aumento do coeficiente orçamental das despesas em alimentação. 

 

3) (5 pontos)  

A empresa Beta apresentou no mês passado, um custo fixo de 6000€ e um custo variável 

de 3000€ para produzir 900 unidades de produto. Assim, é possível afirmar que: 

 
a) … o custo médio de produção é 9000€;  

b) …o custo total corresponde a 10€; 

c) … o custo médio de produção é 10€;  

d) ...a empresa Beta está a ter prejuizo. 

 

4) (5 pontos)  

Sabendo que, em abril de 2019, a taxa de inflação média homóloga de uma economia foi de 

3%, é possível afirmar que:  

 

a) ...entre abril de 2018 e abril de 2019 se verificou um aumento do nível geral de preços de 

3%; 

b) ...entre março de 2019 e abril de 2019 se verificou um aumento do nível geral de preços 

de 3%; 

c) ...entre abril de 2018 e abril de 2019 se verificou uma situação de deflação; 

d)...entre abril de 2018 e abril de 2019, o preço de todos os bens e serviços subiu 3%.  

 

 



5) (5 pontos)  

Num mercado de concorrência monopolística: 

 

a) …existe apenas uma empresa no mercado; 

b) …o bem vendido é similar; 

c) …o bem vendido é diferenciado; 

d) …existem fortes barreiras à mobilidade dos fatores de produção. 

 

6) (5 pontos)  

A repartição funcional dos rendimentos: 

 

a) …corresponde à forma como os rendimentos são distribuídos pelos agregados familiares; 

b) …consiste na função de aplicar impostos sobre os rendimentos; 

c) …é sinónimo de repartição pessoal dos rendimentos; 

d) …refere-se à forma como se repartem os rendimentos pelos agentes económicos que 

intervêm num processo produtivo de acordo com a sua função. 

 

7) (5 pontos)  

As despesas de uma empresa realizadas em publicidade são classificadas como: 

 

a) …investimento financeiro; 

b) …investimento material; 

c) …investimento imaterial; 

d) …variação de existências. 

 

8) (5 pontos)  

São exemplo de empregos das famílias e recursos do Estado: 

 

a) …as transferências recebidas pelas famílias; 

b) …os impostos pagos ao Estado pelas famílias; 

c) …os vencimentos pagos aos funcionários públicos; 

d) …os depósitos efetuados pelas famílias. 

 

 

 

 

 



9) (5 pontos)  

As contas nacionais do país A registaram, num determinado ano, os seguintes valores:  

Rúbrica Valor 

Consumo Privado 300 unidades monetárias 

Consumo Público 200 unidades monetárias 

Procura Interna 750 unidades monetárias 

Exportações 150 unidades monetárias 

Importações 200 unidades monetárias 

Nesse ano, o valor do Produto Interno Bruto foi de: 

 

a) ...700 unidades monetárias; 

b) ...750 unidades monetárias; 

c) ...1600 unidades monetárias; 

d) ...1200 unidades monetárias. 

 
10) (5 pontos)  

Relativamente ao comércio externo de um país sabe-se que a taxa de cobertura no ano 

passado foi de 95%. Isso significa que: 

 
a) ...a balança de bens apresentou um saldo positivo; 

b) ...a balança corrente apresentou um saldo positivo; 

c) ...o valor das exportações de mercadorias foi superior ao valor das importações de 

mercadorias; 

d) ...nenhuma das anteriores. 

 
11) (5 pontos)  

No sentido de promover a eficiência, o Estado poderá: 

 
a) ...assegurar o acesso a bens rivais e excluíveis; 

b) ...promover medidas redutoras das desigualdades sociais; 

c) ...promulgar leis antimonopólio; 

d) ...promover o equilíbrio das contas públicas. 

 

12) (5 pontos)  

Uma União Aduaneira distingue-se da Zona de Comércio Livre porque: 

 
a) …tem uma pauta aduaneira exterior comum a aplicar a países terceiros; 

b) …permite a livre circulação de pessoas e capitais; 

c) …exige a harmonização de políticas económicas e sociais; 

d) …é uma forma de integração menos profunda. 



Grupo II (70 pontos)  

 

1) (10 pontos)  

“A expressão atividade económica designa o conjunto de relacionamentos e de tarefas 

realizadas pelos diferentes agentes económicos com vista à obtenção dos bens necessários 

à satisfação das suas necessidades através da utilização racional e eficiente dos recursos 

produtivos que tem disponíveis.” 

http://knoow.net/cienceconempr/economia/atividade-economica/   

 
a) (5 pontos) Explique o conceito de atividade económica. 

b) (5 pontos) Explique a enfase posta pelo autor da frase supra na “utilização racional e 

eficiente dos recursos produtivos que tem disponíveis.” 

 
2) (10 pontos)  

O Miguel e a Sandra estão a pensar casar no próximo mês de julho. Já vivem juntos há 

algum tempo, pelo que já dispõem de uma vida familiar organizada. 

 
a) (4 pontos) Para a cerimónia do casamento foram-lhe propostos dois orçamentos para o 

serviço de receção aos convidados. O primeiro orçamento é mais barato do que o segundo 

em cerca de 50%, dado que utiliza louça descartável e o segundo louça reutilizável. Comente 

a escolha com que estes dois noivos se debatem, tendo em conta a responsabilidade social 

dos consumidores. 

b) (3 pontos) Tendo por exemplo a caso do Miguel e da Sandra defina e exemplifique dois 

fatores económicos de que depende o consumo.  

c) (3 pontos) Dê um exemplo de um fator não económico de que dependa o consumo. 

 
3) (15 pontos)  

Uma empresa produtora de sacos de lona elaborou um plano de produção mensal, tendo 

calculado os valores da produtividade marginal do trabalho apresentados na tabela seguinte. 

 
Nº. trabalhadores Acréscimo na produção (milhares) 

1 5 

2 10 

3 14 

4 16 

5 15 

6 9 

7 0 

8 -6 

http://knoow.net/cienceconempr/economia/atividade-economica/


a) (7,5 pontos) Descreva e represente graficamente, o comportamento da produtividade 

marginal do trabalho. 

b) (7,5 pontos) Identifique e enuncie a lei que se verifica quando a empresa produtora de 

sacos de lona emprega 5 ou mais trabalhadores. 

 
4) (10 pontos)  

“Os salários negociados na contratação coletiva registaram em 2018 aumentos superiores 

à inflação pelo terceiro ano consecutivo, segundo o relatório anual do Centro de Relações 

Laborais (CRL) que é apresentado esta terça-feira, em Lisboa. 

De acordo com o documento a que a Lusa teve acesso, o aumento médio real dos salários 

(descontando a inflação) acordado na negociação coletiva no ano passado foi de 2%, após 

ter atingido 1,8% em 2017 e 0,6% em 2016.” 

https://observador.pt/2019/05/21/salarios-negociados-na-contratacao-coletiva-sobem-

acima-da-inflacao-ha-tres-anos/  

 

a) (4 pontos) Refira e explique as principais causas da inflação. 

b) (3 pontos) Distinga salário real de salário nominal. 

c) (3 pontos) Comente o texto acima considerando os conceitos que desenvolveu nas duas 

alíneas anteriores. 

 
5) (17,5 pontos) 

Considere a seguinte Tabela, que representa o mercado do café num determinado país. 

Preço (euros) X Y 

10 5 100 

20 10 85 

30 20 50 

40 35 35 

50 55 30 

60 70 20 

70 95 15 

80 105 10 

 

 
a) (2 pontos) Atribua uma legenda a X e Y, apresentados na tabela acima. Explique as 

razões da sua escolha. 

b) (3 pontos) O que representa um preço de 40 euros? Porquê? 

c) (5 pontos) Suponha agora que o preço de mercado é 50 euros. Como se designa este 

desequilíbrio? Qual o mecanismo que leva à obtenção de uma situação de equilíbrio? 

https://observador.pt/2019/05/21/salarios-negociados-na-contratacao-coletiva-sobem-acima-da-inflacao-ha-tres-anos/
https://observador.pt/2019/05/21/salarios-negociados-na-contratacao-coletiva-sobem-acima-da-inflacao-ha-tres-anos/


d) (7,5 pontos) Suponha agora que o rendimento da população deste país aumentou. 

Represente graficamente a situação inicial (da tabela) e a provável alteração que o aumento 

de rendimento introduz. Acompanhe a sua representação gráfica dos comentários que 

considerar adequados à explicação do seu raciocínio. 

 

6) (7,5 pontos) 

De que forma pode o estado atuar para garantir uma melhor redistribuição do rendimento? 

(dê exemplos de políticas públicas) 

 

 

 

Grupo III (70 pontos)  

 

 

1) (5 pontos) 

“Investir implica o uso de recursos financeiros que os agentes económicos possuem ou que 

terão  de encontrar junto de outros agentes.”  

Fonte: Pais M. J. et al (2009). Economia A, 11º ano. Lisboa: Texto Editores 

 

Distinga “capacidade de financiamento” de “necessidade de financiamento”  

 

2) (5 pontos) 

Transcreva para a sua folha de teste e complete o seguinte quadro. 

Agentes Económicos Principais funções 

Famílias  

 Produzir bens e prestar serviços não financeiros 

Instituições Financeiras  

 Redistribuir o rendimento e prestar serviços coletivos 

Resto do Mundo  

 

 

3) (25 pontos) 

Observe o quadro seguinte: 

 

 

 

 



Contributo para o VAB dos setores de Atividade Económica da Tugalândia – 2018 

(milhões de euros) 

  

Setor Primário 3216 

Setor Secundário 28810 

Setor Terciário 101974 

Impostos líquidos de subsídios sobre os produtos 21000 

 

a) (10 pontos) Calcule o valor do PIB a custo de fatores explicando a ótica utilizada.  

b)  Considere os seguintes valores para o ano de 2018: 

Consumo privado – 100000 milhões de euros 

Consumo público – 32000 milhões de euros 

Investimento – 33500 milhões de euros 

Exportações – 48000 milhões de euros 

i. (7,5 pontos) Indique o valor da Despesa Interna. Explique devidamente o seu 

raciocínio. 

ii. (7,5 pontos) Calcule o valor das importações. Explique devidamente o seu raciocínio. 

 

4) (10 pontos) 

“Os países deverão especializar-se na produção de mercadorias em que são mais 

produtivos. Esta especialização beneficiará todos os países, mesmo quando um deles é 

absolutamente mais eficiente na produção de todos os bens. Assim sendo, o comércio 

beneficiará todos os intervenientes”  

Fonte: Samuel P.A. & Nordhaus, W. D. (1993), Economia, Lisboa (adaptado) retirado de Pais M. J. et 
al (2009). Economia A, 11º ano. Lisboa: Texto Editores 

 
O texto defende uma das teorias do comércio entre os povos. Identifique-a e explique o 

conteúdo do texto. 

 
 
5) (15 pontos) 

Observe o quadro seguinte: 

 

 

 

 

 

 



Orçamento 2019 – Receitas e Despesas das Administrações Públicas 

(milhões de euros) 

Rubricas Administrações Públicas 

Receita Corrente 89398 

   Imposto sobre a produção e a importação, a receber 31782 

   Impostos correntes sobre o rendimento, património 20771 

   Contribuições sociais 24722 

   Vendas 7251 

   Outras receitas correntes 4872 

Receitas de Capital 1321 

Receita Total 90719 

  

Despesa Corrente 84773 

   Despesas com pessoal 22545 

   Consumo Intermédio 10980 

   Prestações Sociais 38398 

   Subsídios 1069 

   Juros 6867 

   Outras Despesas Correntes 4914 

Despesas de Capital 6331 

   Formação Bruta de Capital Fixo 4853 

   Outras despesas de capital 1477 

Despesa Total 91104 

Fonte: Ministério das Finanças 

   

a) (5 pontos) Dê uma noção de Orçamento de Estado. 

b) (5 pontos) Distinga despesas correntes de despesas de capital. 

c) (5 pontos) Dê dois exemplos de receitas de capital. 

 

6) (10 pontos) 

Os fundos europeus constituem os instrumentos financeiros das políticas comunitárias e 

traduzem o princípio da solidariedade financeira da UE. 

 

a) (4,5 pontos) Indique três fundos europeus e as respetivas políticas comunitárias. 

b) (5,5 pontos) Relacione os fundos europeus com o princípio da solidariedade financeira da 

UE.  

 
 

 


