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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 - 2016 

 

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, 4 de junho de 2016 
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Grupo I (65 pontos) 

 

1. (5 pontos) Os agentes económicos classificam-se, normalmente, numa perspetiva funcional. Assim,  

a. …às famílias cabe o consumo de bens e serviços e a poupança. 

b. …ao Estado cabe sobretudo a repartição dos salários. 

c. …as empresas, além de produzirem bens e serviços, também redistribuem rendimentos. 

d. …ao resto do mundo cabe a satisfação das necessidades de alguma população. 

 

2. (5 pontos) O custo de oportunidade de ir hoje à discoteca traduz 

a. …o custo da gasolina despendida. 

b. …o custo do cartão de consumo de entrada. 

c. …todas as alternativas possíveis. 

d. …a melhor alternativa da qual se abdicou. 

 

3. (5 pontos) As ciências sociais são interdependentes e complementares, o que significa que 

a. … todas elas são necessárias para a definição da economia. 

b. … todas elas são necessárias para a compreensão da realidade social. 

c. … todas elas são necessárias para a compreensão dos métodos de investigação. 

d. … todas elas são necessárias para a definição de técnicas a usar. 

 

4. (5 pontos) Perante uma redução do rendimento das famílias é de esperar  

a. …uma redução do peso da despesa em alimentação no total do orçamento familiar, dado tratar-se 

de um bem normal. 

b. …um aumento da despesa em alimentação, dado tratar-se de um bem essencial. 

c. …um aumento do peso da despesa em alimentação no total do orçamento, dado tratar-se de um 

bem essencial. 

d. nenhuma das anteriores. 

 

5. (5 pontos) A Lei dos Rendimentos Decrescentes verifica-se 

a. …quando o produto total é decrescente. 

b. …no longo prazo. 

c. …quando o produto marginal é crescente. 

d. nenhuma das anteriores. 
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6. (5 pontos) Suponha que num determinado país, o índice de preços no consumidor aumentou 17% 

enquanto os salários nominais aumentaram 12%. Os salários reais variaram aproximadamente: 

a. …-5%, resultando numa perda de poder de compra. 

b. …12%, resultando num ganho de poder de compra. 

c. …-5%, mas sem perda de poder de compra uma vez que os salários nominais aumentaram. 

d. …5%, resultando num ganho de poder de compra. 

 

7. (5 pontos) Os bens vendidos pelas muitas empresas que operam num determinado mercado são 

percecionados pelos inúmeros consumidores como tendo diferenças e sendo substituíveis entre si. 

Assim, podemos considerar que a estrutura desse mercado é 

a. …monopolista. 

b. …oligopolista. 

c. …de concorrência monopolística. 

d. …de concorrência perfeita. 

 

8. (5 pontos) Utilizam-se curvas de Lorenz quando se pretende 

a. …comparar o salário mínimo com o máximo. 

b. …representar as desigualdades na repartição pessoal do rendimento. 

c. …relacionar os salários com os rendimentos do fator capital. 

d. …determinar a repartição funcional do rendimento. 

 

9. (5 pontos) O papel moeda distingue-se da moeda papel por ser uma moeda 

a. …fiduciária e inconvertível. 

b. …fiduciária e convertível. 

c. … de curso forçado e representativa. 

d. … de curso forçado e metálica. 

 

10. (5 pontos) Quando se constitui um depósito a prazo, a moeda desempenha a função de 

a. … meio de pagamento. 

b. … moeda escritural. 

c. … reserva de valor. 

d. … unidade de conta. 
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11. (5 pontos) Constitui um exemplo de fluxo monetário das Famílias para a Administração Pública 

a. … os serviços de saúde públicos prestados pelos hospitais. 

b. … os subsídios entregues pela Segurança Social às Famílias. 

c. … o trabalho fornecido pelas Famílias às Administrações Públicas. 

d. … os impostos pagos pelas Famílias. 

 

12.  (5 pontos) No âmbito das suas funções económicas e sociais, ao aplicar políticas de redistribuição 

dos rendimentos, o principal objetivo do Estado é garantir a eficiência. Esta afirmação é 

a. …falsa, ao reduzir as desigualdades na repartição dos rendimentos, o principal objetivo do Estado 

é promover a equidade. 

b. …falsa, ao reduzir as desigualdades na repartição dos rendimentos, o principal objetivo do Estado 

é fomentar as exportações. 

c. …verdadeira, ao reduzir as desigualdades na repartição dos rendimentos, o principal objetivo do 

Estado é diminuir os custos de produção das empresas. 

d. …verdadeira, ao reduzir as desigualdades na repartição dos rendimentos, o principal objetivo do 

Estado é promover a estabilidade. 

 

13. (5 pontos) O bem K apresenta duas características: é tecnicamente impossível (e/ou financeiramente 

inviável) impedir o acesso ao seu consumo e o uso que alguém faz dele não diminui a quantidade 

disponível para outros o utilizarem. Estas duas particularidades são características dos 

a. …bens públicos.  

b. …bens privados.   

c. …bens comuns.  

d. …bens normais. 

 

Grupo II (135 pontos) 

 

1. (12,5 pontos) “O objetivo final da produção, a sua única e verdadeira justificação é, com efeito, satisfazer 

as necessidades humanas (…)” 

Explique em que consiste o problema económico. 
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2. (12,5 pontos) A moda é um fenómeno que tem vindo a assumir cada vez maior importância em quase 

todas as sociedades. 

Justifique porque é que a moda é um fenómeno social total. 

 

3. (25 pontos) Suponha que numa empresa produtora de componentes de automóveis se verifica a 

seguinte relação entre os fatores de produção e a quantidade produzida:  

 

Trabalho  
(unidades) 

Capital  
(unidades) 

Quantidade Produzida 
(unidades) 

10 50 600 

11 50 670 

12 50 720 

13 50 760 

 

3.1. (5 pontos) Apresente dois exemplos de recursos que possam ser considerados fator capital.  

3.2. (5 pontos) O horizonte temporal observado é o curto ou o longo prazo? Justifique. 

3.3. (15 pontos) Se o número de trabalhadores passar de 12 para 13, o contributo do 13º trabalhador é 

menor do que o contributo médio dos trabalhadores que já estavam na empresa. Justifique a afirmação 

com os cálculos que considerar necessários e identifique os dois conceitos implícitos na afirmação.  

 

4. (25 pontos) Leia o seguinte texto.  

De acordo com a FENALAC, desde o princípio de 2015, o mercado lácteo europeu tem registado mudanças 

acentuadas. Entre as principais alterações estão: a liberalização do setor a 31 de março de 2015, na União 

Europeia, quando terminou o sistema de quotas leiteiras; o embargo imposto pela Rússia aos produtos 

lácteos europeus; e a alteração nos hábitos alimentares da população. 

Considere como situação inicial o equilíbrio no mercado lácteo europeu.  

4.1. Utilize dois gráficos (A e B) para representar as alterações no ponto de equilíbrio resultantes de: 

a) (7,5 pontos) Fim do sistema de quotas (Gráfico A);  

b) (7,5 pontos) Embargo da Rússia (Gráfico B).  

Nos gráficos evidencie claramente qual o ponto de equilíbrio inicial e qual o ponto de equilíbrio final. 

4.2. (10 pontos) Escolha uma das representações gráficas anteriores e explique o mecanismo de 

ajustamento que se desenvolve na transição do equilíbrio inicial para o equilíbrio final.  

 

5. (10 pontos) Defina investimento e explique as funções do investimento na atividade económica. 
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6. (25 pontos) Considere os seguintes fluxos realizados entre os agentes económicos num determinado 

país (dados expressos em unidades monetárias). 

 As famílias efetuaram compras de bens não financeiros no valor de 1600 

 As famílias receberam subsídios do Estado no valor de 50 e pagaram impostos no valor de 200 

 As instituições financeiras concederam crédito às famílias no valor de 300 e as famílias pagaram 

50 de juros 

 O Estado pagou às famílias vencimentos no valor de 600 

 As empresas pagaram 800 de ordenados e 100 de impostos, mas receberam 80 de subsídios 

 As instituições financeiras receberam depósitos de 600 das famílias e 80 das empresas 

 As empresas distribuíram 700 de lucros 

 As instituições financeiras concederam crédito ao Estado no valor de 430. 

 

6.1. (18,75 pontos) Verifique o equilíbrio entre recursos e empregos nesta economia, através do sistema 

de contas. Justifique.  

6.2. (6,25 pontos) Conclua, justificando, sobre o tipo de economia no que respeita à relação com o exterior. 

 

 

7. (25 pontos) Leia a afirmação que se segue. 

Uma moeda única comum não é um requisito essencial para que exista uma União Económica e Monetária. 

No entanto, a substituição das moedas nacionais por uma moeda comum tem vantagens evidentes. 

7.1. (10 pontos) Caracterize uma União Económica e Monetária, enquanto forma de integração económica. 

7.2. (5 pontos) Apresente duas vantagens associadas à existência de uma moeda comum numa União 

Económica e Monetária. 

7.3. (10 pontos) Explique de que forma a condução da política económica em Portugal é condicionada pelo 

facto de Portugal fazer parte da Zona Euro.  


