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Grupo 1 Este grupo é constituído por 18 questões de escolha múltipla, com 4 alternativas de resposta, 
das quais apenas uma é válida. Assinale a resposta que considera correcta com X 

 
 
1 – À medida que aumenta a quantidade utilizada de um factor, mantendo-se o 

outro fixo, a respectiva produtividade marginal ...:  

A)  inicialmente diminui, mas depois aumenta  
B)  aumenta muito inicialmente, mas depois aumenta ligeiramente  
C)  inicialmente aumenta, mas depois começa a diminuir  
D)  diminui ligeiramente, mas depois diminui acentuadamente  

 
 
2 – Todos os problemas estudados em Economia resultam ...:  

A)  dos erros cometidos pelos agentes económicos, Estado incluído  
B)  da insuficiência dos recursos face às necessidades humanas  
C)  da questão das desigualdades na repartição do rendimento  
D)  do excesso de bens que são produzidos  

 
 
3 – A moeda escritural consiste ...:  

A)  na circulação de depósitos à ordem  
B)  cheques, cartões de débito e cartões de crédito  
C)  na circulação de moeda de papel  
D)  na inconvertibilidade das notas de banco  

 
 
4 – Observe os valores do quadro abaixo e assinale a resposta correcta:  

Anos IPC  A)  em 2012, a taxa de inflação média anual foi de 103%    
2010 95  B)  em 2011, a inflação foi de 0%  
2011 100  C)  2010 foi um ano com deflação  
2012 103  D)  em 2011, os preços subiram 5%  

 
 

5 – A União Europeia é regida por normas jurídicas emanadas dos órgãos 
comunitários, que podem assumir diversas formas. Quando a norma é 
obrigatória para todos os estados-membros e é directamente aplicável sem 
necessidade de ser transcrita para o direito interno de cada país, trata-se:   

A)  de uma Directiva    
B)  de uma Recomendação ou Parecer  
C)  de uma Decisão    
D)  de um Regulamento   

 



6 – No processo para a adopção da moeda única, o Tratado de Maastricht fixou 
critérios de convergência. Qual dos seguintes, não fazia parte desse elenco:  

A)  a margem de variação do PIB per capita   
B)  a margem de flutuação dos preços   
C)  o intervalo de variação das taxas de juro a longo prazo   
D)  o peso do défice orçamental face ao PIB  

 
 
7 – Um certo país com uma população total de 5 milhões tem 400 mil 

desempregados e 3 milhões de empregados. Qual é a taxa de demprego?  

A)  8%  
B)  11,8%   
C)  6%  
D)  2,5%  

 
 
8 – A concorrência monopolística e o oligopólio são duas estruturas de mercado 

em concorrência imperfeita, mas com duas grandes diferenças, que são:  

A)  a diferenciação do produto e algum controlo sobre o preço    
B)  o número de empresas e a dimensão das empresas  
C)  as barreiras à entrada e a homogeneidade do produto    
D)  a transparência do mercado e a atomicidade  

 
 
9 – O Tratado que instituíu as Comunidades Europeias foi:  

A)  o Tratado de Amesterdão    
B)  o Tratado de Roma  
C)  o Tratado de Lisboa   
D)  o Tratado de Maastricht  

 
 
10 – A lei da oferta diz-nos que ...:  

A)  quando aumenta a quantidade oferecida, aumenta o preço   
B)  quando o preço aumenta, a procura diminui   
C)  quando aumenta a quantidade oferecida, diminui o preço  
D)  nenhuma das hipóteses anteriores é verdadeira  

 
 
11 – Os comportamentos consumistas podem ter como consequência:  

A)  uma desigual repartição do rendimento   
B)  uma alteração da lei de Engel  
C)  o endividamento das famílias   
D)  um menor consumo de bens intermédios  

 
 

12 – O Sector Empresarial do Estado (SEE):  

A)  refere-se aos sectores-chave da economia, mas não tem lógica empresarial   
B)  subdivide-se em empresas públicas e empresas participadas   
C)  abrange apenas as empresas em que o Estado detém a maioria do capital   
D)  integra as empresas públicas, as mistas e as intervencionadas  

 
  



13 – A população das escolas secundárias (1) usa cada vez mais o telemóvel em 
SMS e  (2) exibe tatuagens no corpo. Atendendo ao critério da importância, 
respectivamente, podem-se classificar estas necessidades como:  

A)  secundárias (1) e terciárias (2)  
B)  terciárias (ambas)   
C)  primárias (1) e individuais (2)   
D)  colectivas (1) e terciárias (2)  

 
 
14 – As Seguradoras e as Sociedades de Factoring são instituições financeiras. O 

que as distingue, respectivamente, é:  

A)  as Seguradoras terem capacidade creditícia e as segundas não  
B)  as primeiras serem não monetárias e as segundas não   
C)  as primeiras serem monetárias e as Soc. de Factoring serem não monetárias   
D)  as Seguradoras não terem capacidade creditícia e as Soc. de Factoring terem  

 
 

15 – O Orçamento constitui um instrumento essencial da actuação do Estado na 
economia. Qual das seguintes afirmações está incorrecta?  

A)  não devem ser previstas despesas superiores às receitas previstas    
B)  não se podem realizar despesas não previstas  
C)  por norma, o Orçamento é aprovado no 1º trimestre de cada ano   
D)  a proposta de Orçamento é acompanhada por diversos relatórios  

 
 

16 – A aquisição de bens tangíveis é designada como um tipo de ...:  

A)  investimento material    
B)  investimento de capacidade  
C)  investimento de substituição  
D)  investimento financeiro  

 
 

17 – O diagrama põe em evidência 3 Agentes e um circuito económico simplificado. 
Sabendo que o fluxo a se refere a Depósitos e Seguros, o fluxo b diz respeito a: 

 

A)  importações  
B)  exportações  
C)  despesas de consumo  
D)  salários e juros  

 
 

18 – Uma união aduaneira constitui uma forma de integração económica que tem 
como característica específica:  

A)  a concessão de vantagens aduaneiras mútuas   
B)  a adopção de uma pauta externa comum por parte dos países membros  
C)  a livre circulação das pessoas e dos bens   
D)  a vinculação a autoridades supranacionais e políticas comuns  
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Grupo 2   Resolva na sua folha de prova 

 

1 – Observe o Quadro seguinte relativo à Balança de Pagamentos de Portugal de 
2006 a 2008. Na última linha realça-se o somatório dos saldos das Balanças 
Corrente e de Capital. 

 
                                                                                                                 (106 euros) 

 

 

2006 2007 2008 

BALANÇA CORRENTE    -15 589    -15 374    -20 163 
   Bens -16 763 -17 549 -21 362 

   Serviços 4 954 6 489 6 548 

   Rendimentos -6 301 -6 921 -7 817 

   Transferências correntes 2 521 2 607 2 468 

BALANÇA DE CAPITAL       1 234         2 097        2 747 

BALANÇA FINANCEIRA     14 116       13 136     18 050 
   Investimento directo 3 004 -1 776  974 

      - Invest. de Portugal no exterior -5 691 -4 013 -1 437 

      - Invest. do exterior em Portugal 8 695 2 237 2 411 

   Invest. de carteira 3 864 10 043 13 821 

   Derivados financeiros - 220 173  251 

   Outro investimento 5 548 3 983 3 083 

   Activos de reserva 1 920 713 -79 

ERROS & OMISSÕES          239             141          -634 

    Balança Corrente + Balança de Capital -14 355 -13 277 -17 416 

 Fonte: Banco de Portugal 

 

 1.1 – Calcule o valor da rubrica Erros e Omissões em 2008. 

 1.2 – Os saldos das Balanças Corrente, de Capital e Financeira apresentam oscilações 
distintas e até valores negativos. Que comentários lhe sugerem essas evoluções? 

 1.3 – Justifique a seguinte afirmação: "Um processo inflacionista afecta o défice da Balança 
de Mercadorias".   

 1.4 – Uma eventual vitória de uma equipa portuguesa numa final europeia em 2008 levaria 
a UEFA a atribuir um prémio de 15 milhões a essa equipa de futebol. Explique em 
que rubrica da BP se registaria essa operação.   

 1.5 – Os valores acima estão apresentados em euros. Apresente duas vantagens e duas 
desvantagens de Portugal ter adoptado o Euro. 

 

  



 

Grupo 3   Resolva na sua folha de prova 

 
 
1 – O mês de Junho tem bastantes festas e há a tradição dos Santos Populares, 

com elevado consumo de Sardinhas. Observe o gráfico seguinte, relativo ao 
mercado das sardinhas - em Lisboa, no mês de Maio - que funciona em 
condições de concorrência perfeita e está em situação de equilíbrio.  
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1.1 – Esclareça o significado da expressão “situação de equilíbrio”.  

1.2 – Ilustre, graficamente, o impacte resultante da realização das Festas de Santo António, 
em Junho.     

1.3 – Considere que nem todos gostam de sardinhas e que, por isso, alguns preferem 
comer febras na brasa. Qual a relação entre febras e sardinhas? Ceteris paribus, se o 
preço das sardinhas aumentar, em Junho, que alterações se observariam no mercado 
das febras? Justifique a resposta e esboce um gráfico adequado.  

1.4 – E no mercado dos jarros de Sangria?  
 
 
 
 
 

2 – Num determinado país, entre 2011 e 2012, registaram-se os seguintes valores 
das Exportações de Bens e Serviços a preços de mercado:  

 2011 2012 

Exportações (milhões de €) 62 630 78 410 

O Índice de Preços no consumidor registou, em 2012, uma taxa de variação 
média de 6,4%.  

 2.1 – Determine a taxa de crescimento nominal e real das Exportações nesse período. 

 2.2 – Comente a eventual discrepância entre os valores apurados. 
 
 
 
 

Prova de Economia   ����   Cotação   

 
Esta Prova tem uma cotação de 
200 pontos, assim distribuídos: 

       Grupo 1:   90 pontos 
      Grupo 2:   50 pontos 
      Grupo 3:   60 pontos 

 

MERCADO  DAS  SARDINHAS 


