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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 - 2021 

 

Prova escrita de conhecimentos específicos 

de Economia 

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 assinalando-a na folha de respostas com um X. As respostas incorretas terão 

cotação nula; 

3. As respostas aos Grupos II e III, devem ser dadas em folhas de teste separadas e que 
são distribuídas pelo docente vigilante; 

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

5. 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; 

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

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

8. 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); 

9. 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). 

 

 

 

Leiria, 19 de junho de 2021 
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Grupo I (60 pontos)  

Escolha Múltipla (5 pontos cada questão) 

 

1. A satisfação das necessidades coletivas constitui uma função do agente económico: 

a) Empresas privadas; 

b) Famílias; 

c) Instituições Financeiras; 

d) Administração Pública. 

 

2. A poupança de qualquer agente económico pode definir-se como: 

a) A diferença entre o valor do seu rendimento disponível e o seu consumo; 

b) O valor total dos seus depósitos à ordem e a prazo nos bancos; 

c) A diferença entre o seu rendimento e as suas despesas; 

d) O valor total dos seus depósitos acrescido do valor das ações e obrigações que 

adquiriu. 

 

3. Nos últimos 10 anos, o rendimento do país Alfa aumentou. Então: 

a) O coeficiente orçamental relativamente à alimentação aumentou; 

b)  O coeficiente orçamental relativamente à alimentação diminui; 

c) O coeficiente orçamental relativamente à alimentação manteve-se; 

d) Os gastos em alimentação diminuíram. 

 

4. A oferta do bem Y aumentou em resultado do aumento do preço do bem Z. Então: 

a) Y e Z são bens complementares; 

b) Y e Z são bens sucedâneos; 

c) Y e Z são bens diferenciados; 

d) Y e Z são bens independentes. 

 

5. Numa situação de inflação, o preço dos bens aumenta e o valor da moeda diminui. A 

afirmação é: 

a) Verdadeira, pois com a subida dos preços a moeda tem menor poder aquisitivo; 

b) Falsa, pois com a subida dos preços, também o valor da moeda sobe; 

c) Verdadeira, pois quando há inflação há menor quantidade de moeda em circulação; 

d) Falsa, pois a subida dos preços não está relacionada com o valor da moeda. 

 

6. Suponha que em certo país o IPC aumentou 17% e os salários nominais aumentaram 

12% em relação ao ano anterior. Diga qual dos valores se encontra mais próximo da 

variação percentual registada, pelos salários reais: 

a) -5%; 

b) -4,3%; 

c) -2,5%; 

d) +2,5%. 
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7. Não é exemplo de uma despesa de investimento: 

a) A compra, por uma família, de ações representativas do capital de uma empresa; 

b) A compra, por um comerciante de peixe, de uma nova arca congeladora para 

utilização doméstica; 

c) A importação de uma máquina escavadora, por uma empresa de construção civil; 

d) A exportação de cinco automóveis, por uma empresa de comércio automóvel. 

 

8. Entre as Famílias e a Administração Pública registaram-se os seguintes fluxos 

monetários: 

Impostos pagos: 20000 u.m. 
Subsídios recebidos: 2000 u.m. 
Vencimentos recebidos = 12000 u.m. 
Contribuições para a Segurança Social = 4000 u.m. 

 
Então, entre os dois agentes económicos, verificou-se: 

a) Igualdade entre recursos e empregos; 

b) Desigualdade entre empregos e recursos; 

c) Necessidade de o Estado diminuir os impostos; 

d) Necessidade de as Famílias aumentarem a sua contribuição para a Segurança 

Social. 

 

9. Sabendo que o PIB é de 9000 u.m. e que o saldo dos rendimentos com o Resto do 

Mundo é de -500 u.m., então: 

a) PNB=9500u.m.; 

b) PNB=8500u.m.; 

c) PNL=8500u.m.; 

d) PNL=9000u.m.. 

 

10. Integração económica significa: 

a) Espaços de liberalização de trocas entre todos os países signatários; 

b) Crescimento económico controlado; 

c) Discriminação em relação às produções dos países mais fracos; 

d) Espaço económico constituído por vários mercados nacionais. 

 

11. As políticas económicas sociais estruturais têm como horizonte temporal… 

a) O curto prazo; 

b) O médio e o longo prazo; 

c) O médio prazo; 

d) O curto e o médio prazo. 

 

12. Duas das medidas que o Estado pode utilizar para promover o crescimento económico 

são: 

a) Aumentos dos gastos com o pessoal e aumentos dos impostos diretos; 

b) Aumentos dos impostos diretos e a redução do investimento público; 

c) Redução das contribuições sociais e a redução do investimento público; 

d) Redução dos impostos diretos e aumento dos gastos com o pessoal. 
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Grupo II (70 pontos) 

 

1. (22,5 pontos)  

A empresa Pauto.lda, produtora de peças de automóvel, contratou, nos últimos meses, mais 
trabalhadores, mantendo constante o fator capital em 200 unidades. Sabe-se ainda que, 
entre abril e maio, a produtividade marginal do trabalho foi de 10. 
 

Mês N.º de 
trabalhadores 

N.º de peças 
produzidas 

Produtividade 
Média do 
Trabalho 

Março 10 A 15 

Abril B 203 14,5 

Maio 18 C D 

    

a) (15 pontos) Determine os 4 valores identificados na tabela pelas letras A a D. 

Apresente os cálculos que considere necessários. 

b) (7,5 pontos) Sabendo que o custo unitário do fator trabalho corresponde a 1000€ e 

o custo unitário do fator capital a 30€, calcule o valor do custo fixo no mês de abril e 

explique o seu significado.  

 

2. (35 pontos)  

Suponha que o mercado do bem X, que funciona em condições de concorrência perfeita, 
pode ser descrito através da seguinte tabela: 
 

Preço (€) Quantidade 
Oferecida 

Quantidade 
Procurada 

9 300 600 

12 400 550 

14 500 500 

15 600 ? 

    
a) (10 pontos) Represente graficamente as curvas da oferta e da procura e identifique 

o equilíbrio.  

b) (5 pontos) Explique como funciona o efeito substituição perante o aumento do preço 

do bem X e relacione com a lei da procura. 

c) (5 pontos) Determine o valor em falta na tabela sabendo que quando o preço é 15€ 

se observa um desequilíbrio correspondente a um excesso de oferta de 150. 

Apresente os cálculos necessários. 

d) (10 pontos) Partindo do preço igual a 15€, descreva o mecanismo que terá que se 

desenvolver para que o equilíbrio se estabeleça. 

e) (5 pontos) Apresente duas formas de mercados em concorrência imperfeita. 
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3. (12,5 pontos)  

Numa determinada comunidade observam-se os seguintes rendimentos: 

 família Costa família Marques família Vale 

Salários 1300 1000 800 

Rendas 400   

Juros  550  

Lucros 1000   

    

a) (5 pontos) Determine a repartição pessoal do rendimento.  

b) (7,5 pontos) Indique e explique 2 medidas que o Estado pode tomar para reduzir as 

diferenças verificadas. 
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Grupo III (70 pontos) 

1. (15 pontos)  

Leia o texto. 
O plano de recuperação e resiliência (PRR) deverá ter um impacto de 3,5% no produto 
interno bruto (PIB) até 2025, que resulta dos investimentos previstos pelo governo. A 
estimativa é avançada pelo Ministério das Finanças, no Programa de Estabilidade que foi 
entregue esta quinta-feira na Assembleia da República. 

Adaptado de Dinheiro Vivo (2021/04/16) 
Tendo por base o texto e as relações macroeconómicas, explicite que papéis do 
investimento deverão estar na origem do impacto de 3,5% no PIB português até 2025. 
 
2. (12,5 pontos)  

Leia o texto. 
Os resultados do inquérito ao emprego indicam que no país do Sol Poente, entre março de 
2020 e março de 2021, a população empregada diminuiu em 26 200 pessoas (4,3%). No 
entanto, a taxa de desemprego no país também desceu. 

Explique o que poderá justificar esta evolução, apresentando explicitamente os conceitos de 
população ativa e de taxa de desemprego. 

 
3. (15 pontos)  
Considere o gráfico seguinte. 
 

Taxa de cobertura das importações pelas exportações (em %) 

 

Dados obtidos em https:www.pordata.pt a 11-06-2021 

 

a) (7,5 pontos) Distinga taxa de cobertura de grau de abertura ao exterior e apresente 

as respetivas formas de cálculo.   

b) (7,5 pontos) Analise a evolução apresentada no gráfico acima e explique em quais 

anos a procura externa líquida contribuiu positivamente para o produto interno bruto. 
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4. (12,5 pontos)  

 
O euro, que circula em Portugal desde janeiro de 2002, substituiu o escudo, a anterior moeda 
portuguesa. A criação da moeda única e a sua entrada em circulação são marcos 
importantes na história da União Europeia. 

a) (7,5 pontos) Explique de qual(is) instrumento(s) de política económica abdicam os 

países que integram uma União Económica e Monetária. 

b) (5 pontos) Apresente um exemplo de um instrumento de política económica que um 

país integrado numa União Económica e Monetária poderá utilizar e explique como 

deverá manipulado no caso da política ser restritiva. 

 
5. (15 pontos)  

 
De acordo com Richard Musgrave, três objetivos justificam a intervenção do Estado na 
economia:  a eficiência, a equidade e a estabilidade económica. 

a) (7,5 pontos) Explique, sucintamente, o significado de cada um deles. 

b) (7,5 pontos) A existência de externalidades justifica a intervenção com um daqueles 

objetivos. Esclareça qual e dê um exemplo de uma externalidade positiva. 

 

 


