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INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO 

Unidade Orgânica: Escola Superior de Ciências Empresariais 

Prova de Economia de acesso ao Regime Especial Maiores de 23 

anos para o ano letivo 2021/2022 

Junho 2021 

 

Leia atentamente o seguinte grupo de questões e indique a opção mais correta na 

grelha abaixo. Atenção: Só serão válidas as opções assinaladas na grelha. 

 

GRUPO I (7 valores) 

 

1.1 Indique o fator que traduz a produção da mais elevada combinação de quantidade e 

qualidade de bens e serviços dada a tecnologia e recursos escassos. 

a) Escassez; 

b) Eficácia;  

c) Eficiência; 

d) Bens livres; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

1.2 Indique uma das principais questões estudadas no âmbito da macroeconomia. 

a) Determinação de preços num determinado mercado; 

b) Distribuição dos produtos alimentares;  

c) Comportamento do consumidor num determinado mercado; 

d) Evolução do rendimento nacional; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

1.3 Qual dos seguintes exemplos melhor caracteriza o conceito de custo de 

oportunidade? 

a) Cadeia de produção em série de automóveis; 

b) Falta de stock de papel higiénico nos supermercados durante o 1º confinamento 

provocado pela pandemia da COVID 19;  

c) Aumento da taxa de juro de referência do Banco Central Europeu; 

d) Continuar a estudar após o 12º ano de escolaridade em vez de integrar, de imediato, 

o mercado de trabalho; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 
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1.4 Em que circunstancias a procura de determinado bem aumenta quando o 

rendimento diminui? 

a) Quando se trata de bens inferiores; 

b) Quando a economia se encontra numa fase de expansão;  

c) Quando aumenta a carga fiscal sobre os rendimentos; 

d) Quando os custos de produção aumentam; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

1.5 Ao nível dos fatores produtivos, indique uma causa potencial para a diminuição da 

quantidade oferecida de determinado produto. 

a) Diminuição dos salários dos trabalhadores; 

b) Diminuição do preço da eletricidade e da água;  

c) Aumento generalizado das taxas de juro e demais custos associados ao uso de 

capitais alheios;  

d) Aumento da população ativa desempregada; 

e) Todas as alíneas anteriores. 

 

1.6 Em que circunstancias os vendedores de determinado mercado são obrigados a 

baixar o preço dos seus produtos até ao ponto de equilíbrio? 

a) Quando existe excesso de oferta; 

b) Quando existe excesso de procura;  

c) Quando um bem complementar diminui o seu preço;  

d) Quando um bem substituto aumenta o seu preço; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

1.7 Como se designa o instrumento estatístico que apresenta qualidades de um 

instrumento de síntese, suscetível de fornecer de uma forma sistemática e 

simplificada, uma representação da realidade económica de um país? 

a) Produto Interno Bruto; 

b) Rendimento Nacional;  

c) Contabilidade Nacional;  

d) Taxa de desemprego; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

1.8 Identifique uma das principais limitações da Contabilidade Nacional. 

a) Não contabiliza todas as atividades económicas desenvolvidas num território; 

b) Não tem em consideração as internalidades;  

c) Não tem em consideração o consumo privado e público;  

d) Não tem em consideração os rendimentos prediais; 

e) Todas as alíneas anteriores. 
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1.9 Qual das seguintes opções melhor representa a função da moeda como reserva de 

valor? 

a) Constituição de um depósito a prazo num Banco; 

b) Aquisição de um bem de consumo;  

c) Avaliação do valor de um imóvel;  

d) Venda de um bem de consumo; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

1.10 Logo após a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, identifique 

uma das causas para a expansão do consumo privado. 

a) Diminuição do desemprego; 

b) Diminuição das pensões da Segurança Social;  

c) Aumento das taxas de juro das poupanças;  

d) Quebra no nível de remunerações médias dos trabalhadores; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

1.11 Indique um dos principais impactos resultantes da implementação do mercado 

único no espaço europeu. 

a) Diminuição da concorrência e deseconomias de escala; 

b) Deslocalização de multinacionais para fora do mercado único;  

c) Diminuição do Investimento Direto Estrangeiro;  

d) Orientação de recursos dos sectores menos eficientes para os mais eficientes; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

1.12 Qual das seguintes medidas de política macroeconómica, os países que integram a 

zona euro continuam a puder usar de forma independente? 

a) Definição das taxas de imposto sobre os rendimentos singulares; 

b) Aumento das taxas de juro;  

c) Realização de orçamentos de Estado com défices públicos elevados;  

d) Controlo sobre a massa monetária em circulação; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

1.13 Identifique uma das principais limitações que se traduz na análise da evolução de 

um país ou região a partir do seu nível de crescimento económico? 

a) Reflete apenas o bem-estar duma sociedade e o equilíbrio do meio-ambiente; 

b) Limita-se apenas ao processo produtivo;  

c) Não considera o aumento contínuo do rendimento per capita;  

d) Ignora o aumento regular da produção de bens e serviços; 

e) Todas as alíneas anteriores. 
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1.14 Qual das seguintes situações poderá representar um aumento do stock de capital 

humano? 

a) Aumento da população ativa; 

b) Expansão da capacidade produtiva;  

c) Aumento da população empregada com formação superior;  

d) Aceleração dos processos de desmaterialização; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

1.15 Em qual das seguintes fases da teoria de Rostow sobre o desenvolvimento 

económico, a sociedade é predominantemente agrária, com pouca tecnologia e 

baixo rendimento per capita? 

a) Sociedade tradicional; 

b) Idade do consumo em massa;  

c) Crescimento auto-sustentável;  

d) Pré-requisitos para o arranque; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

 

 

GRUPO II (7 valores) 

 

1. A contabilidade nacional de determinado país, referente aos anos de 2018 e 2019, 

apresenta os seguintes dados macroeconómicos, a preços correntes (em milhões 

de euros): 

 2018 2019 

Consumo Privado 28900 29500 

Consumo Público 9550 9450 

Investimento 8120 9840 

Exportações 17105 19850 

Importações 17230 17660 

Impostos indiretos 8470 8575 

Subsídios 4890 5675 

Rendimentos enviados para o 
Resto do Mundo 

685 715 

Rendimentos recebidos do 
Resto do Mundo 

755 1005 
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Com base na informação disponibilizada, classifique o seguinte grupo de 

afirmações da seguinte forma: Verdadeira (V) ou Falsa (F) (Atenção: Só serão válidas 

as opções assinaladas na grelha): 

 

1.1 De acordo com a ótica de calculo representada é possível calcular o produto 

económico em função da utilização que é dada aos bens produzidos. 

1.2 A Despesa Interna em 2018 foi superior à de 2019 devido ao consumo público. 

1.3 A grande procura do mercado interno poderá ser uma das possíveis 

explicações para o crescimento do volume de exportações. 

1.4 Se a Despesa Interna em 2020 totalizasse 52.000 milhões de euros, o 

crescimento nominal desta economia, entre 2019 e 2020, seria de 2%. 

1.5 O saldo dos rendimentos com o resto do mundo sofreu uma quebra entre 2018 

e 2019. 

 

2. A empresa Lightlamp é produtora de candeeiros que comercializa apenas no 

mercado nacional. A oferta e a procura deste mercado têm as seguintes funções 

(preço medido em euros e quantidade medida em milhares de unidades): 

(1) Q = 11 – P    (2) Q = -4 + 2P 

2.1 Determine o preço e a quantidade que equilibram este mercado. 

2.2 Quando o preço dos candeeiros sobe para 6 euros, qual é a quantidade 

efetivamente transacionada? Para este preço qual é a quantidade de candeeiros 

que se encontram em excesso no mercado face ao nível de procura? 

2.3 Se a equação da procura se alterar para Q = 14 – P, com o aumento do 

rendimento dos consumidores, que ilações poderá retirar acerca do tipo de 

bem? Determine o novo ponto de equilíbrio do mercado. 

 

 

GRUPO III (6 valores) 

 

1. Indique o que entende por custo de oportunidade, identificando-o no caso de um 

indivíduo que, após a conclusão da licenciatura, opta por se inscrever num 

mestrado. Justifique. 

 

2. Distinga os conceitos de população ativa e população inativa e indique as principais 

consequências da adesão de Portugal à C.E.E. para o mercado laboral português, 

sobretudo no final da década de 80. 

 

3. Estabeleça a diferença entre “crescimento económico” e “desenvolvimento” no 

contexto da evolução de um país ou região, identificando as principais limitações do 

primeiro termo? 
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Principais Fórmulas:  

PIBpm = PIBcf + (Impostos – Subsídios) 

PNBpm = PIBpm + Saldo Rendimento Resto do Mundo 

DI = Consumo Privado + Consumo Público + Investimento + Exportações – Importações  

PNLpm = PNBpm – Amortizações 

RI = Salários + Rendas + Juros + Lucros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom Trabalho 

Elvira Vieira 
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Nome do Aluno/a:________________________________________________ 

Data:________________________ Prof. ________________________________  
 

 

 
 

Grelha de opções (Grupo I): Assinale com uma cruz (X) a alínea correta. 
 

Questão Alíneas 

1 a b c d e 

2 a b c d e 

3 a b c d e 

4 a b c d e 

5 a b c d e 

6 a b c d e 

7 a b c d e 

8 a b c d e 

9 a b c d e 

10 a b c d e 

11 a b c d e 

12 a b c d e 

13 a b c d e 

14 a b c d e 

15 a b c d e 

 

 

Grelha de opções (Grupo II): Assinale com uma cruz (X) a resposta correta. 
 

Questão Resposta 

1.1 V F 

1.2 V F 

1.3 V F 

1.4 V F 

1.5 V F 

   Legenda: V – Verdadeira; F – Falsa 

 

 

Bom Trabalho 

Elvira Vieira 


