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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 2016/2017 

Junho 2016 

 

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. Indique o conceito que melhor traduz a quantidade de outros bens ou serviços que 

se perde/abdica para obter/consumir determinado bem. 

a) Escassez; 

b) Custo de Oportunidade;  

c) Externalidade; 

d) Produtividade; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

2. O que implica a escassez de recursos?  

a) A intervenção do Governo na distribuição dos bens; 

b) A não existência de custo de oportunidade;  

c) A existência de custos de oportunidade crescentes; 

d) Impossibilidade dos bens satisfazerem as necessidades ilimitadas dos indivíduos; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

3. Identifique uma das principais características do sistema de economia mista. 

a) A intervenção do sector público é mínima, quase nula; 

b) O equilíbrio entre a oferta e a procura é determinado exclusivamente pelo livre 

funcionamento dos mercados;  

c) Existe colaboração entre o setor público e a iniciativa privada no planeamento 

económico; 

d) Não existem falhas de mercado; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 
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4. Através da Fronteira de Possibilidades de Produção (FPP), como pode ser 

representado graficamente o crescimento económico? 

a) Deslocação da FPP para a direita; 

b) A FPP passa a ser positivamente inclinada e convexa;  

c) Deslocação da FPP para a esquerda; 

d) Diminuição do declive da FPP; 

e) A FPP nunca se desloca. 

 

5. Em que circunstancias não se cumpre a lei da oferta? 

a) Quando o declive da curva da oferta é positivo; 

b) Quando ao aumentar o preço de determinado bem, aumentar a quantidade oferecida;  

c) Quando ao diminuir o preço de determinado bem, diminuir a quantidade oferecida; 

d) Quando o declive da curva da oferta é negativo; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

6. Considere o gráfico seguinte: 

 

6.1   O que significa o ponto de interrogação representado no gráfico? 

a) Excesso de procura; 

b) Excesso de oferta; 

c) Escassez de procura; 

d) Escassez de oferta; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

6.2   Qual é a quantidade transacionada no mercado do produto X, se for praticado um 

preço de 4,5 unidades monetárias? 

a) 4 unidades; 

b) 10 unidades; 

c) 7 unidades; 

d) Como não existe equilíbrio entre oferta e procura não é transacionada qualquer 

unidade; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 
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7. Como se designa a estrutura de mercado em que existem poucas empresas com 

algum controlo sobre o preço praticado? 

a) Oligopólio; 

b) Monopólio;  

c) Concorrência Perfeita; 

d) Concorrência Monopolística; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

8. Identifique uma das principais características de um mercado de concorrência 

monopolística? 

a) Nenhum controlo da empresa sobre o preço; 

b) Os produtos são idênticos;  

c) Estrutura de mercado que prevalece no setor de produção de energia; 

d) Existem poucas empresas no mercado; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

9. Qual é a ótica de cálculo do PIB usada quando se tem como referência a utilização 

que é dada aos bens produzidos? 

a) Ótica do Investimento; 

b) Ótica da Despesa;  

c) Ótica da Produção; 

d) Ótica do Consumo; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

10. O Produto _____________ corresponde apenas à soma dos rendimentos dos fatores 

produtivos utilizados, enquanto o Produto ______________ reflete o efeito dos 

_________________ e subsídios que incidem sobre o preço do produto. 

Complete os espaços em branco da frase, com a seguinte sequência de palavras: 

a) a preços correntes; a preços constantes; impostos diretos; 

b) bruto; líquido; impostos indiretos; 

c) a preços de mercado; a custo de fatores; impostos diretos; 

d) a custo de fatores; a preços de mercado; impostos indiretos; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

11. Das contas nacionais de determinado país, para o ano de 2013, sabe-se o seguinte: 

Componentes do PIB Unidades Monetárias 

Consumo Privado 3510 

Consumo Público 1500 

Investimento 950 

Importações 1050 

Despesa Interna 6060 
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Neste ano qual foi o valor de exportações deste país: 

a) 950 unidades monetárias; 

b) 1150 unidades monetárias; 

c) 1200 unidades monetárias; 

d) 1060 unidades monetárias; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

12. Indique uma das principais consequências da subida persistente e generalizada dos 

preços. 

a) Excesso de moeda em circulação; 

b) Depreciação da moeda;  

c) Aumento do poder de compra dos consumidores; 

d) Diminuição dos custos de produção; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

13. Indique qual dos seguintes grupos faz parte da população inativa. 

a) Trabalhadores-estudantes; 

b) Reformados;  

c) Mulheres empregadas grávidas; 

d) Imigrantes inscritos no Centro de Emprego; 

e) Todas as alíneas anteriores. 

 

14. Identifique um dos principais fatores que possibilitaram a expansão do consumo 

privado em Portugal, a partir da entrada do país na CEE. 

a) Aumento das remunerações médias dos trabalhadores; 

b) Diminuição do desemprego;  

c) Aumento das pensões da Segurança Social; 

d) Todas as alíneas anteriores; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

15. Qual das seguintes opções enquadra uma desvantagem do processo de adoção de 

uma moeda única, no âmbito da União Europeia? 

a) Nível médio alto da taxa de inflação; 

b) Endividamento mais dispendioso;  

c) Perda do controlo sobre a política monetária por parte dos países da zona euro; 

d) Limitação do défice público a 6% do PIB; 

e) Todas as alíneas anteriores. 
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16. Considerando o percurso de Portugal até ao pedido de ajuda financeira externa em 

2011, qual dos seguintes fatores foi mais importante no desequilíbrio das contas 

públicas nacionais?  

a) Aumento da produtividade superior à progressão dos salários; 

b) Reduzida despesa pública corrente;  

c) Diminuição das taxas de juro da dívida pública portuguesa; 

d) Política orçamental expansionista por parte do Estado; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

17. O Plano de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF) delineado no âmbito 

pedido de ajuda financeira externa realizado em 2011, contou com a participação de 

que entidades?  

a) BCE, Comissão Europeia e FMI; 

b) Banco Mundial, OCDE e ONU;  

c) Parlamento Europeu, NATO e EFTA; 

d) FMI, Reserva Federal Americana e ONU; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

18. Indique uma das principais fontes de crescimento económico?  

a) Aumento do stock de capital humano; 

b) Expansão da capacidade produtiva;  

c) Crescimento demográfico; 

d) Eficiência organizacional; 

e) Todas as alíneas anteriores. 

 

19. Como se designa a etapa de desenvolvimento económico que se caracteriza pelo 

aumento da taxa de acumulação de capital físico e humano e grandes investimentos 

em infraestrutura básica, no âmbito da teoria de Rostow?  

a) Sociedade tradicional; 

b) Pré-requisitos para ao arranque;  

c) Arranque ou descolagem; 

d) Idade do consumo em massa; 

e) Nenhuma das alíneas anteriores. 

 

 

 

GRUPO II (7 valores) 

 

1. A empresa BabyPower é produtora de biberons que comercializa apenas no 

mercado nacional. O equilíbrio deste mercado é dado pelas funções Q = 11 – P e Q = 

2 + 2P, e o respetivo gráfico representativo é o seguinte: 
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Com base na informação disponibilizada, e partindo do pressuposto de que se trata de 

um bem normal, pronuncie-se acerca da veracidade das seguintes afirmações (Atenção: 

Só serão válidas as opções assinaladas na grelha): 

 

1.1 Q = 11 – P é a função que representa a Oferta da BabyPower. 

 

1.2 Se o preço de cada biberon for igual ou superior a 11 unidades monetárias, não 

existirão vendas neste mercado. 

 

1.3 Se o preço dos fatores produtivos necessários para a produção de biberons 

diminuir, a reta representativa da oferta deslocar-se-á para a direita. 

 

1.4 Qualquer preço praticado no mercado abaixo de 3 unidades monetárias 

provocará um excesso de procura. 

 

1.5 Uma deslocação da curva da procura para a esquerda permite aumentar a 

quantidade e o preço de equilíbrio deste mercado. 

 

2. Das contas nacionais retiraram-se os seguintes dados, contabilizados a preços 

correntes (em milhões de euros): 

   2014 

Consumo Privado  114360 

Consumo Público  32165 

Investimento  26267 

Exportações  69455 

Importações  68801 

SRRM  2616 

 

2.1 Identifique a ótica de cálculo do produto e calcule os valores referentes ao PIB 

a preços de mercado e à Despesa Nacional.  

2.2 Se o PIBpm registar uma taxa de crescimento de 1,5% entre 2014 e 2015, qual 

deverá ser a taxa de inflação máxima neste período, para que se considere uma 

taxa de crescimento positiva do PIB real. 
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GRUPO III (6 valores) 

 

1. No âmbito da produção de bens económicos defina os conceitos de escassez, 

eficiência e custo de oportunidade. 

 

2. Distinga os conceitos de crescimento económico e desenvolvimento, enunciando as 

principais limitações do primeiro conceito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Fórmulas:  

PIBpm = PIBcf + (Impostos – Subsídios) 

PNBpm = PIBpm + Saldo Rendimento Resto do Mundo 

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

PNLpm = PNBpm – Amortizações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom Trabalho 

Elvira Vieira 
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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 2016/2017 

Junho 2016 

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 

6.1 a b c d e 

6.2 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 

16 a b c d e 

17 a b c d e 

18 a b c d e 

19 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 


