Prova de Ingresso Específica
de acordo com os artigos 8.º e 11.º do Decreto-Lei n.º 113/2014 de 16 de julho.

Prova de Economia
Prova Modelo
Duração da Prova: 90 minutos. Tolerância: 30 minutos.
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Instruções Gerais





A prova está cotada para um total de 200 (duzentos) pontos.
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de lápis.
Durante a realização da prova pode ser usada máquina de calcular de tipo
não alfanumérico e não programável.
 Para cada resposta, identifique o grupo e o item.
 Apresente as suas respostas de forma legível.
 As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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Grupo I
Relativamente a cada questão indique na folha de resposta a letra correspondente à opção correta, em
maiúsculas. Neste grupo de questões é atribuída cotação total à resposta correta.
As respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Também é atribuída a cotação de zero pontos
aos itens em que os examinandos apresentem:
 mais do que uma opção (ainda que incluindo a opção correta);
 a letra do item da alternativa escolhida ilegível.

1 – Quanto à finalidade podemos afirmar que o consumo é:
A) Final ou intermédio;
B) Individual ou colectivo;
C) Privado ou público;
D) Essencial ou supérfluo.
2 – Os principais fatores económicos que influenciam o consumo são:
A) Idade dos consumidores;
B) Rendimento, preço e inovações tecnológicas;
C) Moda, tradições e modos de vida;
D) Nenhuma das anteriores.
3 – Ao afirmar que, a proporção das despesas alimentares no orçamento
das famílias diminui à medida que aumenta o seu rendimento, estamos a
tecer uma conclusão designada por:
A) Lei de Say;
B) Lei de Engel;
C) Lei de Murphy;
D) Nenhuma das anteriores.
4 – Quanto ao custo, podemos classificar os bens, como livres ou como
económicos, sendo que um bem livre é:
A) Um bem que existe em quantidade ilimitada e para o qual não é
necessário efetuar qualquer dispêndio de dinheiro ou trabalho;
B) Um bem que existe em quantidade limitada e para o qual é preciso
despender dinheiro ou trabalho;
C) Um bem complementar;
D) Nenhuma das anteriores.
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5 – Designamos por fatores de produção:
A) Os recursos naturais, o trabalho e o capital;
B) Os bens de consumo;
C) Os meios de trabalho e os objetos de trabalho;
D) Nenhuma das anteriores.
6 – Designa-se por taxa de desemprego:
A) Percentagem da população total de um país que é ativa, isto é, que
contribui para a produção do país;
B) Percentagem da população ativa de um país que está desempregada;
C) A percentagem da população ativa de um país que tem um emprego
remunerado;
D) Nenhuma das anteriores.
7 – Os custos fixos são:
A) Os encargos suportados pelas empresas pelo processo de fabrico de
bens que variam em função das quantidades produzidas;
B) Encargos suportados pelas empresas pelo processo de fabrico de bens
e serviços que não variam em função das quantidades produzidas;
C) O custo individual de cada bem produzido;
D) Nenhuma das anteriores.
8 – Economias de escala são:
A) A poupança obtida através da diminuição dos custos unitários, quando
uma unidade produtiva aumenta a sua escala de produção;
B) Deseconomias obtidas quando uma empresa aumenta a sua escala de
produção e os seus custos unitários aumentam;
C) Economias obtidas quando aumenta a produção e os custos unitários
permanecem constantes;
D) Nenhuma das anteriores.
Grupo II
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Relativamente a cada questão indique na folha de resposta a letra correspondente à opção correta, em
maiúsculas. Neste grupo de questões é atribuída cotação total à resposta correta.
As respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Também é atribuída a cotação de zero pontos
aos itens em que os examinandos apresentem:
 mais do que uma opção (ainda que incluindo a opção correta);
 a letra do item da alternativa escolhida ilegível.

1 – A Moeda escritural corresponde a:
A) Depósitos bancários movimentados através de cheques, transferências, ordens de
pagamento ou cartões multibanco;
B) Moeda-mercadoria;
C) Moeda existente quando temos troca direta;
D) Nenhuma das anteriores.
2 – A deflação é:
A) O aumento contínuo e generalizado dos preços;
B) A diminuição contínua e generalizada dos preços;
C) A desaceleração do ritmo do crescimento dos preços;
D) Nenhuma das anteriores.
3 – Os fundos comunitários de apoio às regiões mais desfavorecidas da União Europeia
visam em termos globais:
A) Promover a coesão económica e social;
B) Garantir a intervenção da U.E. no controlo das políticas nacionais dos Estados
membros;
C) Delimitar o número de votos, por país, no conselho de Ministros;
D) Atribuir subsídios para o abate da frota de pesca eficiente.
4 – Das seguintes formas de integração económica, aquela que apresenta um maior
grau de integração é a designada por:
A) União económica;
B) União aduaneira;
C) Zona de comércio livre;
D) Mercado comum.
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Grupo III
1 – Considere a tabela referente à relação entre preços e quantidades do bem X:
Preços

Quantidades

Quantidades

(unidades

Procuradas

Oferecidas

monetárias

(toneladas)

(toneladas)

10

110

50

20

90

70

30

80

80

40

60

130

50

40

140

u.m.)

1.1 – Represente graficamente a cruz de Marshall (curvas da procura e oferta).
1.2 – Diga onde se situa o ponto de equilíbrio, a zona de escassez e a zona de
excedente.

2 – Com base no quadro abaixo apresentado, responda às questões:
2010
Consumo Privado
Consumo Público
Investimento
Exportações
Importações

113 509,0
37 603,6
36 478,1
47 512,6
59 655,1

2011

2012

2013

118 329,1 115 961,1 111 481,3
37 270,0 34 983,4
31 100,1
37 930,5 32 764,2
28 224,0
53 750,9 60 409,9
63 363,9
67 350,6 67 951,9
64 501,1

Fonte: INE, Un.: 106 Euros

2.1 – Determine a Procura Interna e a Procura Global para os anos de 2011, 2012 e
2013.
2.2 – Determine o PIBpm para os anos de 2011, 2012 e 2013.
FIM
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COTAÇÕES
Grupo I
1 a 8 ……..…………………..……….. (8 x 15 pontos)………………………………120 pontos
Grupo II
1 a 4 ……..…………………..……….. (4 x 10 pontos)………………………………..40 pontos
Grupo III
1.
1.1 ……………………………………………………..………………………………..10 pontos
1.2 ……………………………………………………..………………………………..10 pontos
2.
2.1 ……………………………………………………..………………………………..10 pontos
2.2 ……………………………………………………..………………………………..10 pontos
Total …………………………………………………………………………………………….200 pontos
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