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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 – 2020 

 
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, com 
exceção do Grupo I onde todas as questões valem 5 pontos. 

 

 

 

Leiria, 20 de junho de 2020 
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Grupo I (60 pontos)  

Escolha Múltipla (5 pontos cada questão) 

 

1. O custo de oportunidade: 

a) Dá sempre lugar a um pagamento. 

b) Ocorre sempre que existe escassez de recursos. 

c) Ocorre sempre que existem usos alternativos para os recursos. 

d) Ocorre sempre que existe a necessidade de uma tomada de decisão (ou seja, 

escassez e escolha em simultâneo). 

 

2. A família Santos apresenta um coeficiente orçamental relativo à alimentação de 

45%. Nesse caso é possível afirmar que o rendimento da família Santos será:  

a) Superior ao da família Rocha, cujo coeficiente orçamental relativo à alimentação 

é de 60% (segundo a Lei de Engel). 

b) Superior ao da família Pires, cujo coeficiente orçamental relativo à alimentação é 

de 40% (segundo a Lei de Engel). 

c) 1000€, se os restantes gastos da família corresponderem a 450€. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

3. A empresa Beta emprega, de momento, 4 trabalhadores e tem uma produção 

correspondente a 200 unidades de produto. Suponha que a contratação de mais 

um trabalhador permite o aumento da produção em 55 unidades. Assim é 

possível concluir que essa contratação irá: 

a) Aumentar a produtividade média do trabalho para 63,75 unidades. 

b) Aumentar a produtividade média do trabalho para 51 unidades. 

c) Diminuir a produtividade média do trabalho para 40 unidades. 

d) Não altera a produtividade média do trabalho. 

 

4. Em janeiro de 2020, o valor do Índice de Preços no Consumidor em Portugal foi 

de 103,23. Sabendo que o ano base corresponde ao ano 2012, conclui-se que: 

a) Do ano base (2012) para janeiro de 2020, verificou-se um aumento generalizado 

do nível de preços superior a 4%. 

b) Do ano base (2012) para janeiro de 2020, verificou-se um aumento generalizado 

do nível de preços inferior a 4%. 

c) Do ano base (2012) para janeiro de 2020, verificou-se uma redução generalizada 

do nível de preços. 

d) O nível geral de preços em 2012 era cerca de 3,23% superior ao valor 

apresentado em janeiro de 2020. 

 

5. A curva da oferta do bem x deslocar-se-á para a direita se se verificar:  

a) Uma diminuição do preço do bem x. 

b) Um aumento do preço de um bem complementar.  

c) Um aumento do preço de um bem substituto.  

d) Uma diminuição do custo da matéria-prima.  
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6. As assimetrias que ocorrem na repartição do rendimento podem ser 

representadas graficamente pela:  

a) Curva de Engel.  

b) Curva da Procura.  

c) Curva de Lorenz. 

d) Curva da Oferta. 

 

7. Constitui um investimento de formação bruta de capital fixo:  

a) A aquisição de matérias-primas. 

b) A aquisição de Certificados do Tesouro. 

c) A aquisição de equipamentos produtivos. 

d) A aquisição de matérias subsidiárias.  

 

8. As empresas não financeiras têm como principal função: 

a) Consumir bens e serviços. 

b) Produzir bens e serviços. 

c) Prestar serviços financeiros.  

d) Promover a redistribuição do rendimento. 

 

9. Considere os seguintes dados acerca das Contas Nacionais do país BCA 

referentes ao ano 2019: 

 
Consumo Privado 150 Consumo Público 100 

Formação Bruta de Capital 230 Exportações  220 

Importações 140   

Neste caso é possível concluir que: 
a) A Procura Interna corresponde a 480 unidades monetárias.   

b) A Procura Interna corresponde a 840 unidades monetárias.   

c) A Procura Interna corresponde a 560 unidades monetárias.   

d) A Procura Interna corresponde a 250 unidades monetárias.   

 

10. Um aumento das remessas de emigrantes irá: 

a) Aumentar o saldo da balança de bens. 

b) Aumentar o saldo da balança de rendimentos primários.  

c) Diminuir o saldo da balança de rendimentos primários. 

d) Aumentar o saldo da balança de transferências correntes (rendimentos 

secundários). 

 

11. É exemplo da intervenção do Estado na Economia no sentido de minimizar os 

efeitos decorrentes das falhas de mercado:  

a) A provisão de bens não rivais e não exclusivos. 

b) A aplicação de impostos progressivos. 

c) As transferências para famílias com menores rendimentos.  

d) Todas as anteriores. 
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12. A instituição responsável por gerir a moeda única e estabelecer a política 

monetária, no Eurosistema, é: 

a) O Conselho Europeu. 

b) O Banco Central Europeu. 

c) A Comissão Europeia. 

d) O Parlamento Europeu. 

 

Grupo II (70 pontos)  

 

1. (10 pontos)  

“Os agentes económicos são assim todas as entidades individuais ou colectivas que se 

agregam numa categoria, por desempenharem a mesma função na actividade económica.” 

 

In http://10economiaeprc2010.blogspot.com/2010/11/os-agentes-economicos-e-actividades.html/     

 
Concorda com a afirmação supra? Comente referindo todos os conceitos que justificam a 

sua resposta. 

 
2. (30 pontos)  

Considere a seguinte tabela representativa da oferta e procura de Carne de Vaca (por MKg), 

numa dada Economia: 

                   
 
 
 
 
 

 

2.1.  (5 pontos) Represente graficamente e identifique, justificando, o ponto de equilíbrio 

(preço e quantidade).  

2.2.  Suponha que a curva da procura de carne de Vaca sofre uma alteração provocada por 

um aumento do preço da carne de Porco (a oferta manteve-se), tal que: 

 

 
 

 

 

 

 

PREÇO (KG) QS QD 

15€ 900 1200 

17€ 1000 1000 
19€ 1100 800 

21€ 1200 600 

Preço Qd’ 

15€ 1500 

17€ 1300 

19€ 1100 

21€ 900 

http://10economiaeprc2010.blogspot.com/2010/11/os-agentes-economicos-e-actividades.html/
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2.2.1. (5 pontos) Com base na alteração que provocou na procura, classifique, justificando, 

os bens de acordo com a relação que apresentam. 

2.2.2. (10 pontos) Para o preço que identificou na questão 2.1., identifique a quantidade 

transacionada e o tipo de desequilíbrio verificado. Explique o mecanismo de mercado 

que permitirá estabelecer o equilíbrio.  

 
2.3. (10 pontos) Explique os dois efeitos que justificam a redução do consumo de um 

bem devido ao aumento do seu preço. 

 
3. (10 pontos) Defina o conceito de inflação e indique as principais causas da sua 

existência.  

 

4. (10 pontos) Elabore uma definição de moeda, explicando o que entende por cada uma 

das suas funções. 

 
 
5. (10 pontos) Considere que numa determinada comunidade se registam os seguintes 

valores, em unidades monetárias, referentes a rendimentos auferidos por 3 famílias 

diferentes (Antunes, Silva e Cunha):  

 Salários Rendas Juros Lucros 

Família Antunes 2000 300 100 — 
Família Silva 800 — — — 

Família Cunha 1200 — — 400 

Relacione a situação descrita pela tabela supra, com a função de redistribuição de 

rendimentos atribuída ao Estado. Quais os meios que o Estado tem ao seu dispor para 

desempenhar essa função?  

 

Grupo III (70 pontos)  

 

1. (10 pontos) “Sendo certo que o consumo faz mover a economia, porém a poupança 

permite um futuro com mais investimento, sobretudo endógeno, isto é, com menor 

dependência externa.” 

in: Diogo Agostinho em Expresso na rubrica “Economia à 2ª” – 20/8/2018 

Explicite as razões que levam à poupança das famílias e a sua relação com o consumo 

(explicite todos os conceitos envolvidos).  

2. (10 pontos) Represente o circuito económico correspondente: 
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Famílias: Empresas: 

• Compra de bens = 300 u.m. 

• Salários recebidos = 200 u.m. 

• Juros recebidos = 50 u.m. 

• Lucros recebidos = 50 u.m. 

• Venda de bens = 300 u.m. 

• Pagamento de salários =200 u.m. 

• Pagamento de juros = 50 u.m. 

• Distribuição de lucros = 50 u.m. 

 
 
 
3. (15 pontos) Observe o quadro seguinte: 

Relatório das Contas Nacionais da Tugalândia – 2019 (milhões de euros) 
 

Consumo Privado 72152,6 

Consumo Público 24515,9 

Procura Interna 129885,4 

Formação Bruta de Capital Fixo 32190,4 

Variação de existências 1026,5 

Exportações 39561,2 

Importações 50500,2 

Impostos sobre a produção e a importação 1235,9 

Subsídios sobre a produção e a importação 245,8 

 
3.1. (10 pontos) Determine o valor da procura global.  

3.2. (5 pontos) Determine o valor do PIBpm. 

 

4. (15 pontos) A Organização Mundial do Comércio é uma organização criada em 1995, 

que substituiu o GATT. Explique o objetivo desta organização e os seus principais 

contributos. 

 

5. (20 pontos) – “…a promoção de um progresso económico e social equilibrado e 

sustentável, nomeadamente mediante a criação de um espaço sem fronteiras internas, 

o reforço da coesão económica e social e o estabelecimento de uma União Económica 

e Monetária…” 

Fonte: Tratado de Maastricht (1992), pp.4 

 

Justifique a criação da União Económica e Monetária introduzida pelo tratado que institui a 

União Europeia, referindo as principais diferenças com a forma de integração económica 

que a antecedeu.  

 


