
Página 1 de 8 

 

 
 
 
 
 
 
Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade 

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

de 23 Anos - 2022 

 

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, 04 de junho de 2022 
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Grupo I (60 pontos)  

Escolha Múltipla (5 pontos cada questão) 

 

1. As despesas de consumo das famílias do país A repartem-se pelas seguintes rúbricas: 

Rúbricas Milhões de unidades monetárias 

Alimentação e bebidas 20000 

Vestuário e calçado 4500 

Transportes 7500 

Lazer 6000 

Outros bens e serviços 2000 

 

Então, os coeficientes orçamentais relativos às rúbricas “Alimentação e bebidas” e 
“Lazer” são respetivamente: 
 

a) 20000 milhões de unidades monetárias e 6000 milhões de unidades monetárias 

b) 50% e 15% 

c) 0,50 e 0,25 

d) 20% e 6% 

 

2. As necessidades ilimitadas dão origem a problemas económicos porque… 

 

a) Os bens para as satisfazer são escassos 

b) O ser humano é insaciável 

c) Os recursos são abundantes 

d) A publicidade faz nascer novos desejos 

 

3. Num determinado país, o preço do cabaz em 2020, foi de 300 euros e em 2021 foi de 

330 euros. 

O IPC em 2021, relativamente a 2020 foi de… 
 
a) 110 

b) 90 

c) 1,1 

d) 9,0 

 

4. Em 2021, numa dada empresa, o leque salarial medido pelo quociente entre o salário 

máximo e o salário mínimo, foi de 15. Se em 2022, todos os salários dessa empresa 

foram aumentados 12%, o leque salarial será: 

 

a) 15 

b) 16,8 

c) Superior a 15 e inferior a 16,8 

d) Superior a 13,2 e inferior a 15 
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5. Se dois bens, X e Y, são substituíveis, então, permanecendo tudo o resto constante: 

 

a) Descendo o preço de Y, tende a manter-se o consumo de X 

b) Descendo o preço de Y, tende a aumentar o consumo de Y 

c) Subindo o preço de Y, tende a aumentar o consumo de X 

d) Subindo o preço de Y, tende a manter-se o consumo de X 

 

6. Num mercado de concorrência perfeita, a curva da oferta de um bem X deslocou-se de 

S1 para S2. 

 
Este deslocamento pode dever-se… 

 
a) Ao aumento da procura do bem X 

b) Ao aumento do preço das matérias-primas necessárias à produção do bem X 

c) Ao aumento do preço do bem X 

d) À melhoria das condições técnicas de produção do bem X 

 

7. O quadro abaixo apresenta a repartição do rendimento num dado país, em 2021. 

Suponha que esse país tem apenas três famílias: X, Y e Z. 

 

Repartição de Rendimentos no país (em unidades monetárias) 

 Juros Lucros Rendas Salários 

Família X 100 0 0 895 

Família Y 130 200 50 1500 

Família Z 0 0 100 1900 

 
Da análise do quadro, podemos concluir que nesse país em 2021, o peso das 
remunerações do fator: 

 
a) trabalho no total dos rendimentos do país foi de 88,1% 

b) capital no total dos rendimentos do país foi de 7,2% 

c) trabalho da família Y no total dos rendimentos do país foi de 43,8% 

d) capital da família Y no total dos rendimentos do país foi de 5,1% 
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8. Para a Contabilidade Nacional, o território económico de um país… 

 

a) Coincide com o seu território terrestre 

b) Ignora a existência do seu espaço aéreo 

c) Inclui as suas águas territoriais 

d) Exclui as suas embaixadas no estrangeiro 

 

9. O mercado nem sempre funciona de forma eficiente, gerando falhas. Esta situação leva 

o Estado a intervir de forma a garantir a: 

 

a) Concorrência 

b) Eficiência 

c) Competitividade 

d) Competição 

 

10. São recursos do agente económico Famílias: 

 

a) Os empréstimos obtidos de Instituições Financeiras 

b) As aplicações de poupanças em depósitos bancários 

c) As despesas efetuadas na compra de bens 

d) Os juros pagos pelos créditos obtidos 

 

11. O Ato Único Europeu… 

 

a) Criou a Comunidade Económica Europeia 

b) Criou um Sistema de Preferências Aduaneiras 

c) Preparou o terreno para a integração política e a União Económica Monetária 

d) Criou o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

 
12. Uma empresa francesa, instalada há 3 anos em Portugal, desenvolve projetos na área 

de construção. O valor produzido por essa empresa deve ser contabilizado: 

 

a) No PIB francês 

b) Na Balança de Mercadorias portuguesa 

c) No PIB português 

d) Na Balança de Mercadorias francesa 
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Grupo II (70 pontos) 

 

1. (15 pontos)  

Considere um contexto de longo prazo e os dados seguintes relativos às quantidades 

produzidas e aos custos da empresa EFDC. 

 

Quantidade 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 

Custo Total 2 800 3 600 3 900 4 400 5 000 6 600 9 100 12 000 16 200 26 000 

1.1. (5 pontos) Determine o custo médio para cada nível de produção. 

1.2. (10 pontos) Analise os valores calculados e explique se há economias de escala 

e/ou deseconomias de escala na produção.  

 

2. (35 pontos)  

Considere que o mercado do óleo de girassol funciona em concorrência perfeita, sendo 

E o ponto de equilíbrio de mercado, conforme representado no gráfico abaixo. 

 

 

2.1. (10 pontos) Enuncie a lei da procura e a lei da oferta e estabeleça a correspondência 

com as curvas apresentadas no gráfico acima. 

2.2. (7,5 pontos) Represente, no gráfico acima, o novo equilíbrio que se estabeleceria na 

sequência de um conflito militar que reduzisse drasticamente a produção de girassol 

(reproduza o gráfico na folha de resposta). 

2.3. (10 pontos) Explique como operam os mecanismos de ajustamento de mercado que 

conduzem ao novo ponto de equilíbrio representado na alínea anterior. 

2.4. (7,5 pontos) Explique o que se espera que aconteça no mercado do óleo de soja, 

em termos de preço de equilíbrio e quantidade transacionada, se o óleo de soja for 

um substituto do óleo de girassol. 

Curva A 

Curva B 

Q 

P 

E 

QE 

PE 
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3. (20 pontos)  

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em abril de 2022, a variação 

homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 7,2%, a variação mensal do IPC 

foi 2,2% e a variação média dos últimos doze meses foi 2,8%. O IPC registou em abril 

de 2022 um valor de 112,512. 

3.1. (7,5 pontos) Explique como é calculado o IPC. 

3.2. (7,5 pontos) Determine o valor do IPC em março de 2022 e em abril de 2021. 

3.3. (5 pontos) Explique que informação adicional seria necessária para avaliar a 

evolução do poder de compra dos portugueses no último ano.  
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Grupo III (70 pontos) 

 

1. (7,5 pontos)  

“As empresas devem investir na formação dos seus trabalhadores”. Identifique o tipo de 

investimento subjacente à afirmação. Apresente e dê um exemplo para cada um dos 

restantes tipos.  

 

2. (30 pontos)  

Considere os seguintes dados acerca das Contas Nacionais Portuguesas para o ano 

2021 (preços constantes): 

 

 (unidades: milhões de euros) 

Procura Interna 217 604,5 

Consumo Privado 135 921,1 

Consumo Público 40 113,0 

Exportações de bens e serviços 88 797,9 

Importações de bens e serviços 95 124,9 

Impostos sobre os produtos subtraídos 
de subsídios 

   28 851,6 

            Fonte: Pordata.pt 
 
 

2.1. (15 pontos) Determine (apresentando os cálculos que considerar necessários):  

a) o Produto Interno Bruto a preços de mercado; 

b) a Formação Bruta de Capital; 

c) o Produto Interno Bruto a custo de fatores. 

2.2. (7,5 pontos) Distinga Produto Interno de Produto Nacional e dê um exemplo de 

uma situação que seja contabilizada no Produto Nacional português mas não no 

Produto Interno português. 

2.3. (7,5 pontos) Determine e interprete o valor da taxa de cobertura em 2021. 
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3. (10 pontos)  

Considere a seguinte tabela e a afirmação: “Apesar da melhoria verificada no PIB per 

capita português, a desejada convergência (real) face à média da União Europeia não 

foi alcançada nos últimos 20 anos.” 

 

Anos 2001 2021 

PIB per 
capita 

União Europeia (média)  19 200 32 300  

Portugal  16 200 23 900  

   Fonte: Pordata.pt 

 

 

Concorda com a afirmação? Justifique, apresentando os cálculos que considerar 

necessários e referindo o que entende por PIB per capita. 

 

4. (12,5 pontos)  

“O OE 2022 promete tornar o sistema fiscal português mais progressivo” (Exame, 

21/10/21). Comente a afirmação, explicando o que significa a progressividade no sistema 

fiscal, identificando a política a que está associada e o objetivo que o Estado pretende 

alcançar com a referida medida. 

 

5. (10 pontos)  

A União Aduaneira e a Zona de Comércio Livre são duas formas de integração 

económica. Explique o que têm em comum e o que as distingue.  

 


