Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade
para a Frequência dos Cursos Superiores do Instituto Politécnico de Leiria
dos Maiores de 23 Anos – 2011

Prova 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, sem nenhuma penalização, uma vez que ainda está em vigor o
período de transição do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

Leiria, 4 de Junho de 2011

GRUPO I

1. (10 pontos) Como classificaria as necessidades dos agentes económicos,
nomeadamente quanto à sua importância e custo?
2. (10 pontos) Explicite o conceito de consumo. Que factores influenciam o
consumo das famílias?
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?
4. (5 pontos) De que forma a variação dos preços dos bens e a variação do
rendimento, se articulam face aos diferentes tipos de bens?

GRUPO II

5. (15 pontos) Uma exploração agrícola de produção de maçãs emprega 10
trabalhadores e utiliza 5 tractores. Em 2010 despendeu: em combustível 10 000
euros; em encargos bancários 4 000 euros; em encargos com os trabalhadores,
50 000 euros e outros encargos diversos com a produção, 1000 euros. A
produção no referido ano foi de 1 000 toneladas, a que corresponderam 200 000
euros de vendas.
5.1.

Apresente uma noção de custo fixo, ilustrando com um exemplo do texto.

5.2.

Atendendo aos dados, calcule, e interprete, o custo total médio por
tonelada produzida.

5.3.

Determine o custo total que a exploração espera ter com um acréscimo
de produção de 150 toneladas.

6. (10 pontos) Defina o conceito de inflação e indique as principais causas da
sua existência.
7. (15 pontos) Elabore uma definição de moeda, explicando o que entende por

cada uma das funções da moeda.
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GRUPO III

8. (20 pontos) Observe atentamente o gráfico abaixo, que ilustra o mercado do
bem X, e responda às questões que se seguem.

Preços
C2

Pe

C1
Qe

8.1.

Quantidades

Qual das rectas (C1 ou C2) corresponde à representação da oferta do
bem X? Justifique devidamente a sua resposta.

8.2.

Relacione a lei da procura com o chamado “efeito substituição”.

8.3.

Suponha que o preço de um bem complementar do bem X aumenta.
Explique detalhadamente e represente no gráfico o impacto desta
alteração sobre o mercado do bem X.

9. (20 pontos) Considere que numa determinada comunidade se registam os
seguintes valores, em unidades monetárias, referentes a rendimentos auferidos
por 3 famílias diferentes (A, B e C):

Famílias

A
B
C

Salários Rendas Juros
Lucros
2000
300
100
800
1200
400

9.1.

Distinga entre repartição pessoal e repartição funcional do rendimento.

9.2.

Determine a repartição funcional do rendimento.
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9.3.

Relacione a situação descrita pela tabela com a função de redistribuição
de rendimentos atribuída ao Estado. Quais os meios que o Estado tem ao
seu dispor para desempenhar essa função?

9.4.

Partindo do pressuposto que Família B beneficiou de um aumento salarial
de 16 u.m., explique que factor pode estar na origem de uma redução real
nos salários desta família.

GRUPO IV

10. (10 pontos) Explique o significado de “circuito económico”, identificando os
seus principais agentes e funções.
11. (10 pontos) Distinga fluxos reais e fluxos monetários entre os agentes do
circuito económico e identifique pelo menos quatro fluxos entre as “famílias” e as
“instituições financeiras”.
12. (20 pontos) “O Estado é a comunidade constituída por um povo que, a fim
de realizar os seus ideais de segurança, justiça e bem-estar, se assenhoreia de
um território e nele institui, por autoridade própria, o poder de dirigir os destinos
nacionais e de impor as normas necessárias à vida colectiva” in Enciclopédia
Verbo da Sociedade e do Estado (1996, vol. 2, p. 1128)
12.1. Identifique as principais funções do estado.
12.2.

Descreva as principais políticas económicas ao dispor do estado
português no contexto actual.

GRUPO V

13. (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, eliminado as
barreiras que dividem a Europa.
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Desde essa data, o projecto europeu tem passado por fases distintas de
integração. Nesse sentido, identifique e explique as formas de integração
económica.
14. (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, assim como a redução da inflação e das suas taxas de juro até aos
valores próximos da média europeia. Dois critérios essenciais para a adesão e
manutenção na zona euro são: o défice público e a dívida pública em
percentagem do PIB. Observe os gráficos abaixo:
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Défice…

Défice Público em % do PIB
0
2004

2005

2006

2007

2008

209

2010

Em % do PIB

-2
-4
-6
-8
-10
-12

5

Gráfico 2
Dívida Pública em % do PIB
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Faça uma análise temporal dos Gráficos acima e explique, no âmbito dos
critérios de convergência (défice e dívida pública), como tem sido o percurso de
Portugal na zona euro.
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