
 
 

Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade 

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

Maiores de 23 Anos - 2017 

 

Prova escrita de conhecimentos específicos 

de Economia 

Instruções gerais 

 

1. A prova é constituída por 2 grupos de questões sendo o primeiro grupo 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. Nas respostas que envolvam a produção de um texto, a classificação tem em conta a organização dos 

conteúdos, a utilização da terminologia específica da disciplina e a integração da informação contida nos 

documentos. 

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

5. Só pode utilizar para elaboração das suas respostas e para efetuar os rascunhos, as folhas distribuídas pelo 

docente vigilante, salvo se previsto outro procedimento; 

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

7. Não é autorizada a utilização de quaisquer ferramentas de natureza eletrónica, exceto máquina de calcular 

elementar (não gráfica e não programável); 

8. 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); 

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

 

 

Leiria, 3 de junho de 2017 
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Grupo I (65 pontos) 
 

1. (5 pontos) São características das necessidades 

a. ....a substituibilidade e a racionalidade. 

b. ...a suscetibilidade e a escassez. 

c. ...a saciabilidade e a multiplicidade. 

d. ...a abundância e a variedade. 

 
2. (5 pontos) A atividade económica é o conjunto de atividades de 

a. ...produção, consumo, taxa de inflação e poupança. 

b. ...produção, distribuição, consumo e consumerismo. 

c. ...produção, consumo, taxa de emprego e de desemprego. 

d. ...produção, distribuição, repartição e utilização dos rendimentos. 

 

3. (5 pontos) Em Inglaterra é usual colocar-se leite no chá. Tendo em conta estas preferências, para os 

ingleses o leite e o chá são 

a. …bens imateriais. 

b. …bens substitutos. 

c. …bens complementares. 

d. …bens duradouros. 

 

4. (5 pontos) Quando a moeda é utilizada para efetuar a aquisição de um bem está a desempenhar as 

funções de 

a. …meio de pagamento e unidade de conta. 

b. …meio de pagamento e reserva de valor. 

c. …unidade de conta e reserva de valor. 

d. …meio de pagamento e moeda eletrónica. 

 
5. (5 pontos) Se a taxa de inflação homóloga de uma determinada economia foi de 3% é possível afirmar 

que 

a. ….o poder de compra aumentou. 

b. … a taxa de variação média do índice de preços no consumidor em relação ao mês anterior foi de 3%. 

c. …a taxa de variação média do índice de preços no consumidor em relação ao mesmo mês do ano 

anterior foi de 3%. 

d. …todos os bens e serviços ficaram 3% mais caros. 
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6. (5 pontos) O Gráfico 1 representa a procura individual do consumidor J pelo bem X no ano N. Nesse 

ano existiam 9 000 consumidores, incluindo o consumidor J, a comportarem-se de forma idêntica no 

mercado do bem X, que pode ser definido como um mercado de concorrência perfeita. 

Gráfico 1: Curva da procura individual do bem X  

 

É correto afirmar que no ano N  

a) … a um preço de 15 unidades monetárias, a procura agregada é de 72 000 unidades. 

b) … a um preço de 15 unidades monetárias, a procura agregada é de 720 000 unidades. 

c) … a um preço de 20 unidades monetárias, a procura agregada é de 360 000 unidades. 

d) .… a procura agregada corresponde à soma das quantidades procuradas do bem X ao preço de 15 

unidades monetárias. 

 

7. (5 pontos) A repartição pessoal dos rendimentos  

a) … refere-se à forma como o rendimento se reparte pelos fatores produtivos, de acordo com as funções 

por eles desempenhada. 

b) … é sinónimo de repartição funcional dos rendimentos. 

c) … refere-se à forma como os rendimentos se repartem pelos agregados familiares. 

d) … classifica os rendimentos em salários, juros, lucros, rendas e dividendos. 

 

8. (5 pontos) A 1 de janeiro do ano N, uma empresa produtora de péletes tinha em armazém existências 

de produtos acabados no valor de 50 mil euros. A 31 de dezembro do mesmo ano, o valor do mesmo 

produto era de 51 mil euros. A variação de existências é considerada uma parcela 

a) … do consumo de capital fixo da empresa. 

b) … da formação bruta de capital fixo da empresa. 

c) … do consumo final da empresa. 

d) … do investimento da empresa. 
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9. (5 pontos) Uma empresa portuguesa em França e uma empresa em Portugal ambas instaladas há 

menos de um ano são, respetivamente, para a Contabilidade Nacional portuguesa 

a) ...duas unidades residentes. 

b) ...uma unidade não residente e uma unidade residente. 

c) ...uma unidade residente e uma unidade não residente. 

d) ...duas unidades não residentes. 

 

10.  (5 pontos) As contas nacionais do país A registaram num determinado ano, os seguintes valores: 

Setor de Atividade VAB  
(unidades monetárias) 

Valor total da produção  
(unidades monetárias) 

Primário 200 600 

Secundário 500 1300 

Terciário 1000 2500 

Nesse ano, o valor do Produto Interno Bruto foi de 

a) ...1700 unidades monetárias. 

b) ...4400 unidades monetárias. 

c) ...6100 unidades monetárias. 

d) ...2500 unidades monetárias. 

 

11.  (5 pontos) Considere os seguintes valores relativos à economia do país B: 

Consumo Privado 1000 

Consumo Público 500 

FBCF 400 

Exportações  300 

Importações 400 

O valor da procura interna é de 

a) ...2800 unidades monetárias. 

b) ...1800 unidades monetárias. 

c) ...1900 unidades monetárias. 

d) ...1500 unidades monetárias. 

 

12. (5 pontos) Em 2016 um Estado lançou um imposto sobre as bebidas açucaradas, que se destina a 

penalizar o consumo destes bens e a financiar políticas saudáveis. Assim, é correto afirmar que 

a) … estas bebidas são consideradas um bem de mérito e o imposto é direto. 

b) … estas bebidas são consideradas um bem de demérito e o imposto é direto. 

c) … estas bebidas são consideradas um bem de demérito e o imposto é indireto. 

d) … estas bebidas são consideradas um bem de mérito e o imposto é indireto. 
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13. (5 pontos) O Tratado de Paris, assinado por seis países europeus em 1951, criou a 

a) … CECA 

b) … EURATOM 

c) … EFTA 

d) … CEE 

 

Grupo II (135 pontos) 

1. (12,5 pontos) “O desemprego é o elemento mais dramático da crise. Não só o impacto produtivo é 

terrível mas os seus efeitos estão longe de ser apenas económicos ou financeiros. Nos tempos que 

correm, a profissão faz parte da identidade pessoal, e perdidas referências espirituais ou ideológicas, muita 

gente coloca na sua ocupação a própria razão de existir. Isso torna terrível a evolução da taxa, que 

começou a subir em 2001 e atinge níveis históricos”. 

João César das Neves no Diário de Notícias, 14 Dezembro de 2009 

Justifique, com base no texto, a complementaridade das ciências sociais indicando duas ciências sociais 

que poderiam estudar o assunto apresentado na notícia. 

 

2. (20 valores) Suponha que a estrutura de consumo da família do senhor José Silva, em 2016, é dada 

por: 

Categorias Despesa (em euros) 

Alimentação e bebidas 500 

Habitação 350 

Transportes 50 

Lazer e cultura 10 

Diversos 10 

Total 920 

Nota: o total das despesas é igual ao total do rendimento disponível. 
 
2.1. (7,5 pontos) Calcule os coeficientes orçamentais para as rubricas “Alimentação e bebidas” e “Lazer e 

cultura”. (apresente os valores arredondados às décimas.) 

2.2. (12,5 pontos) Explique o comportamento esperado do consumo da família Silva em relação às 

rubricas identificadas na alínea anterior caso verifique um aumento de rendimento. Enuncie a lei que 

fundamenta esse comportamento. 
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3. (27,5 pontos) A empresa Eureka paga por cada unidade de trabalho utilizada 10 unidades monetárias. 

Sabe-se ainda que:  

Quantidade 
Produzida 
(unidades) 

Trabalho  
(unidades) 

Capital  
(unidades) 

Custo 
Fixo 

Custo 
Variável 

Custo 
Total 

Custo 
Marginal 

0 0 10 B 0 50 -- 

20 A 10 50 40 C D 

 

3.1. (15 pontos) Determine os valores de A, B, C e D identificados na tabela, apresentando os cálculos ou 

a justificação que considerar necessários. 

3.2. (7,5 pontos) Calcule e interprete o valor do produto médio do capital quando se produzem 20 

unidades. 

3.3. (5 pontos) Enuncie a Lei dos Rendimentos Decrescentes.  

 
4. (10 pontos) Leia o texto seguinte.  

O consumo de leite per capita tem vindo a diminuir devido à mudança dos consumidores para bebidas 

alternativas, como “leites” vegetais, sumos, refrigerantes e águas com sabor. Este é provavelmente o maior 

desafio que indústria do leite terá que enfrentar a médio prazo. 

Considere uma situação inicial de equilíbrio entre a procura e a oferta de mercado e evidencie 

graficamente o impacto no preço e na quantidade da alteração descrita. 

 

5. (15 pontos) Analise o Quadro 1. 

Quadro 1: Taxa de poupança das famílias e das ISFLSF (Instituições sem fins lucrativos ao serviço das 

famílias) em 2016 (em %) 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 

4,0 4,4 4,6 4,4 
Fonte: INE, Síntese Económica de Conjuntura, abril de 2017 

De acordo com a mesma fonte, o valor mais elevado registado no século XXI, neste indicador, foi 12% em 

2002.  

5.1. (10 pontos) Explique como é determinada a poupança das famílias e como é determinada a taxa de 

poupança das famílias. 

5.2. (5 pontos) Relacione o comportamento da poupança das famílias portuguesas com o financiamento 

da economia portuguesa. 

 

6. (15 pontos) A Contabilidade Nacional da Leirilândia apresentou, em 2016, os seguintes valores: 
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Rubricas Valor em 
milhões de 

euros 

Procura Global 13500 

Consumo Privado 585 

Investimento 435 

Procura Interna 12308 

Importações 395 

Impostos indiretos 27 

Saldo dos rendimentos do trabalho, da propriedade e da empresa com o Resto do Mundo -384 

6.1. (5 pontos) Determine o valor das Exportações. 

6.2. (10 pontos) Calcule a Despesa Interna e a Despesa Nacional. 

 

7. (10 pontos) “Como medir o produto (nacional ou interno) de um país? Recorde-se que o sistema 

económico e a circulação de rendimento, produto e despesa podem ser facilmente representados num 

esquema conhecido como circuito económico, cuja forma é mais simples apenas com famílias e 

empresas.”                                                                               Fonte: Belbute, José em Plátano Editora (2004) 

Estabeleça as diferenças entre fluxos reais e fluxos monetários e dê um exemplo para cada um deles. 
 
 

8. (25 pontos) Analise o Quadro 2. 

Quadro 2: Variação homóloga do PIB em volume 

 2016 2017 
 Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre I 

Área do Euro 1,6 1,8 1,8 1,7 
União Europeia 1,8 1,9 1,9 2,0 

Alemanha 1,8 1,7 1,8 1,7 
Áustria 1,3 1,7 2,0 1,9 
Bélgica 1,2 1,2 1,1 1,5 
Espanha 3,4 3,2 3,0 3,0 
Finlândia 0,6 1,7 1,4 2,6 
França 1,1 0,9 1,2 0,8 
Grécia -0,4 2,0 -1,1 -0,5 
Irlanda 3,8 6,3 6,6 - 
Itália 0,8 1,0 1,0 0,8 
Luxemburgo 4,5 5,4 3,6 - 
Países Baixos 1,8 2,5 2,8 2,8 
Portugal 0,9 1,7 2,0 2,8 
Reino Unido 1,7 2,0 1,9 2,1 

Fonte: INE, Síntese Económica de Conjuntura, abril de 2017 

8.1. (10 pontos) Distinga convergência real de convergência nominal. Exemplifique. 

8.2. (10 pontos) Explique, de acordo com os dados acima, se nos dois últimos trimestres se verificou 

convergência da economia portuguesa em relação à Área do Euro e à União Europeia.  

8.3. (5 pontos) Indique dois outros desafios, não diretamente relacionados com questões de convergência, 

que se coloquem atualmente à União Europeia.  


