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Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. Escreva, na folha de respostas, o
número do item e a letra que identifica a opção escolhida.
Nas respostas aos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação tem em conta a organização
dos conteúdos, a utilização da terminologia específica da disciplina e a integração da informação contida nos
documentos.

GRUPO I
1. Os fenómenos sociais que são objeto de estudo da Economia são também objeto de estudo de outras
ciências sociais.
Esta afirmação é
(A) falsa, porque a realidade social é constituída por múltiplas parcelas autónomas, sendo cada uma
delas objeto de estudo de uma ciência social.
(B) falsa, porque a Economia analisa toda a realidade social e não apenas uma parte dessa realidade
social.
(C) verdadeira, porque as várias ciências sociais contribuem para o estudo de cada fenómeno social,
analisando-o segundo perspetivas diferentes.
(D) verdadeira, porque a Economia estuda os fenómenos económicos e estes não fazem parte da
realidade social.

2. Nas sociedades atuais, as necessidades que decorrem do facto de vivermos em sociedade são classificadas
como
(A) coletivas, sendo um dos exemplos a necessidade de justiça.
(B) individuais, sendo um dos exemplos a necessidade de justiça.
(C) terciárias, sendo um dos exemplos a necessidade de saúde.
(D) supérfluas, sendo um dos exemplos a necessidade de saúde.

3. Uma empresa produtora de mobiliário, propriedade de várias famílias, utiliza madeira para a produção de
móveis. Esta utilização é um exemplo de consumo
(A) final.
(B) intermédio.
(C) público.
(D) coletivo.
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4. O Quadro 1 apresenta dados relativos à população de um dado país, em 2014.
Quadro 1
População inativa (em milhares de indivíduos)

4000

Desemprego de longa duração (em milhares de indivíduos)

1200

Taxa de desemprego (em %)

15

Taxa de atividade (em %)

75

De acordo com o Quadro 1, em 2014, nesse país,
(A) o número de desempregados era 5200 milhares de indivíduos.
(B) o número de desempregados era 1800 milhares de indivíduos.
(C) o número de ativos era 16 000 milhares de indivíduos.
(D) o número de ativos era 13 200 milhares de indivíduos.

5. Entre 2008 e 2014, uma empresa fabricante de computadores registou um aumento do custo total de
produção de 38%, de 100 para 138 milhares de euros, e um aumento da quantidade produzida de 20%,
de 500 para 600 unidades. Com base na situação descrita e considerando-se tudo o resto constante,
podemos concluir que, entre 2008 e 2014,
(A) o custo médio dos computadores produzidos por essa empresa aumentou 18%.
(B) o custo médio dos computadores produzidos por essa empresa aumentou 38%.
(C) se registaram economias de escala nessa empresa.
(D) se registaram deseconomias de escala nessa empresa.

6. Uma padaria produz pão, que vende ao consumidor final. Neste caso, o circuito de distribuição do pão
designa-se por
(A) circuito curto.
(B) circuito tradicional.
(C) circuito moderno.
(D) circuito ultracurto.
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7. Num determinado mercado, protegido por barreiras à entrada, que impedem o aparecimento de novos
concorrentes, existem apenas quatro empresas vendedoras de um dado bem. Nesse mercado, o bem
transacionado é percecionado pelos muitos consumidores como sendo homogéneo. Assim, a estrutura
desse mercado é
(A) de concorrência monopolística.
(B) de concorrência perfeita.
(C) monopolista.
(D) oligopolista.

8. O leque salarial, medido pelo quociente entre o salário máximo e o salário mínimo pagos por uma
empresa, é um indicador que permite
(A) analisar a desigualdade na remuneração do trabalho nessa empresa.
(B) analisar o efeito da inflação no aumento dos salários nessa empresa.
(C) calcular o valor médio do salário bruto nessa empresa.
(D) calcular o valor da remuneração do capital nessa empresa.

9. Os bancos comerciais participam na criação de moeda quando concedem crédito. Esta afirmação é
(A) verdadeira, pois os bancos comerciais utilizam parte dos depósitos dos seus clientes para conceder
empréstimos.
(B) verdadeira, pois o aumento da quantidade de moeda em circulação resulta do maior entesouramento
de moeda efetuado pelos agentes económicos.
(C) falsa, pois os bancos centrais nacionais emitem parte da moeda que é colocada em circulação
através do sistema bancário.
(D) falsa, pois o aumento da quantidade de moeda disponível para o consumo provoca o crescimento do
nível médio de preços no consumidor.

10. Em 2014, numa dada economia fechada, um grupo de indivíduos contraiu empréstimos bancários, no
valor total de 5 milhões de euros, concedidos por várias instituições bancárias residentes. Este fluxo
constitui
(A) um emprego do sector institucional famílias.
(B) um emprego do sector institucional sociedades financeiras.
(C) um recurso do sector institucional administrações públicas.
(D) um recurso do sector institucional resto do mundo.
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11. Em 2014, uma empresa despendeu 5 mil euros em cursos de formação profissional, destinados aos
seus trabalhadores fabris. Esse investimento, o único realizado nesse ano, contribuiu para aumentar a
produtividade do trabalho. Com base na situação descrita, podemos afirmar que a empresa efetuou um
investimento
(A) imaterial, que permitiu aumentar a qualificação do seu capital humano.
(B) material, que permitiu aumentar a qualificação do seu capital humano.
(C) imaterial, que permitiu aumentar a qualidade do seu capital técnico.
(D) material, que permitiu aumentar a qualidade do seu capital técnico.

12. A Figura 1 apresenta todos os fluxos monetários que se estabeleceram entre os sectores institucionais
famílias, sociedades financeiras, sociedades não financeiras e resto do mundo, de uma dada economia
aberta sem Estado, em 2014.
Figura 1
Depósitos (10 u.m.)

Famílias

Salários,
rendas e lucros
(150 u.m.)

Salários
(450 u.m.)

Despesas em bens
e serviços (590 u.m.)

Sociedades não financeiras

Valor das importações
(370 u.m.)

Sociedades financeiras

Fluxo de
compensação
(10 u.m.)

Resto do mundo

Valor das exportações
(380 u.m.)
Depósitos
(450 u.m.)

u.m. = unidades monetárias.

Com base na Figura 1, podemos afirmar que, nessa economia, em 2014, o valor
(A) da capacidade de financiamento das sociedades não financeiras foi 150 unidades monetárias.
(B) da capacidade de financiamento das sociedades financeiras foi 50 unidades monetárias.
(C) do Produto Interno Bruto registado na contabilidade nacional foi 590 unidades monetárias.
(D) da Despesa interna registado na contabilidade nacional foi 600 unidades monetárias.
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13. Em 2014, num dado país, o Produto Interno Bruto a preços de mercado foi 900 milhões de euros e
o Produto Nacional Bruto a preços de mercado foi 800 milhões de euros. Com base nestes dados,
podemos afirmar que, nesse ano e nesse país,
(A) o saldo dos rendimentos do trabalho, da propriedade e da empresa com o resto do mundo foi negativo.
(B) o saldo dos rendimentos do trabalho, da propriedade e da empresa com o resto do mundo foi positivo.
(C) o valor dos impostos indiretos líquidos de subsídios à produção foi negativo.
(D) o valor dos impostos indiretos líquidos de subsídios à produção foi positivo.

14. Em 2014, no país A, uma unidade institucional residente adquiriu, a uma unidade institucional não
residente, por 8 milhões de euros, a totalidade das ações de uma empresa. Considerando-se tudo o resto
constante, podemos afirmar que a aquisição das ações é registada, nas contas externas do país A, na
(A) balança de rendimentos.
(B) balança de capital.
(C) balança financeira.
(D) balança de serviços.

15. O Quadro 2 apresenta todos os registos efetuados na balança corrente e de capital de um dado país, em
2014.
Quadro 2
Balança corrente e de capital
(em milhões de euros)
Crédito

Débito

Bens agroalimentares, madeira, cortiça, papel, vestuário, calçado
e outros produtos

870

290

Transportes de mercadorias

350

590

Direitos de utilização referentes a royalties

259

449

Aquisição de ativos não produzidos não financeiros (referentes,
nomeadamente, a patentes, licenças e copyrights )

102

54

Viagens e turismo

126

167

1350

1650

520

737

1201

849

Remessas de emigrantes/imigrantes
Juros de investimentos em carteira
Transferências de capital

Com base no Quadro 2, podemos afirmar que, nesse país, em 2014, o saldo da balança corrente foi
(A) 8 milhões de euros.
(B) 48 milhões de euros.
(C) – 408 milhões de euros.
(D) – 360 milhões de euros.
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16. Num determinado país, em 2014, o Estado, com o objetivo de aumentar as receitas públicas totais, decidiu
agravar em 2 pontos percentuais as taxas do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).
Considerando-se tudo o resto constante, podemos afirmar que esta medida de política fiscal provocou
(A) a redução do excedente das contas públicas.
(B) o aumento do poder de compra das famílias.
(C) o aumento do salário nominal médio da economia.
(D) a redução do rendimento disponível dos particulares.

17. O Governo apresenta à Assembleia da República, até 15 de outubro de cada ano, uma proposta de
lei contendo a previsão das receitas e despesas do Estado português para o ano civil seguinte. Esta
proposta refere-se
(A) às Contas Gerais da Administração Pública.
(B) ao Orçamento do Estado.
(C) às Grandes Opções do Plano.
(D) ao Pacto de Estabilidade e Crescimento.

18. Uma das principais receitas do Orçamento comunitário é calculada como uma percentagem
(A) dos impostos diretos cobrados pelas empresas em cada Estado-membro da União Europeia.
(B) do imposto sobre o valor acrescentado cobrado em cada Estado-membro da União Europeia.
(C) do consumo de capital fixo efetuado pelo sector público em cada Estado-membro da União Europeia.
(D) dos juros de empréstimos pagos pelas famílias em cada Estado-membro da União Europeia.

19. Uma das características da forma de integração económica designada por mercado comum é a existência
de
(A) uma pauta aduaneira específica de cada Estado-membro, utilizada nas trocas comerciais de
mercadorias com países terceiros.
(B) barreiras aduaneiras que impedem a livre circulação de serviços entre Estados-membros.
(C) uma pauta aduaneira comum aos vários Estados-membros, utilizada nas transações comerciais de
mercadorias com países terceiros.
(D) barreiras aduaneiras que impedem a livre circulação de capitais entre Estados-membros.
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20. O Quadro 3 apresenta dados relativos às exportações portuguesas para a União Europeia a
27 Estados-membros (UE-27) e para Espanha, no período de 2010 a 2013.
Quadro 3
Exportações portuguesas de mercadorias
(em %)

UE-27

Espanha

2010

2011

2012

2013

Peso no total das exportações

75,4

74,5

71,1

70,3

Taxa de variação anual

17,6

13,4

0,7

3,5

Peso no total das exportações

27,0

24,9

22,5

23,6

Taxa de variação anual

16,7

6,0

- 4,8

10,1

Ministério da Economia, Indicadores da Atividade Económica, 4 de dezembro de 2014,
in www.gee.min-economia.pt (adaptado) (consultado em fevereiro de 2015)

Com base no Quadro 3, podemos afirmar que o valor das exportações portuguesas para
(A) a UE-27 foi menor em 2012 do que em 2011.
(B) Espanha foi maior em 2012 do que em 2011.
(C) Espanha foi menor em 2013 do que em 2011.
(D) a UE-27 foi maior em 2013 do que em 2011.
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GRUPO II
1. O Gráfico 1 apresenta dados relativos à evolução das remunerações nominais por trabalhador e à evolução
do Índice de Preços no Consumidor (IPC), na economia portuguesa, no período de 2009 a 2011.
Gráfico 1
Remunerações nominais por trabalhador e IPC, em Portugal
Taxa de variação anual (em %)
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Banco de Portugal, Relatório Anual 2012, in www.bportugal.pt
(adaptado) (consultado em outubro de 2013)

Explique, com base no Gráfico 1, o comportamento anual das remunerações reais por trabalhador, em
Portugal, no período de 2009 a 2011.
Comece por identificar o(s) ano(s) em que essas remunerações aumentaram e o(s) ano(s) em que essas
remunerações decresceram.

2. Leia o texto que se segue.

Para analisar as alterações no consumo, à medida que um consumidor vai ficando mais rico,
é preciso saber o que acontece ao total das despesas de consumo e ao peso de um certo
bem no total dessas despesas. Será que, por exemplo, à medida que o rendimento aumenta,
considerando os preços constantes, o consumidor vai comprar mais pão? E será que o peso do
pão no total das despesas de consumo aumentará?
João L. César das Neves, Introdução à Economia, Lisboa, Verbo,
1997, p. 125 (adaptado)

Explicite, com base no texto e na lei de Engel, as alterações esperadas no nível e na estrutura do consumo
das famílias, na sequência do aumento do respetivo rendimento.
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3. Os gerentes de uma empresa têxtil, que, na produção de tecido, utiliza apenas capital e trabalho, decidiram
efetuar um estudo sobre os níveis mensais de produção. Nesse estudo, consideraram constante o número
de máquinas e variável o número de trabalhadores. O Gráfico 2 apresenta os resultados da produtividade
média do trabalho obtidos nesse estudo.
Gráfico 2
Produtividade média do trabalho, por mês
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Calcule, com base no Gráfico 2, o valor mensal da produtividade marginal do trabalho, quando a empresa
emprega o quinto trabalhador.
Apresente as fórmulas usadas e os cálculos efetuados.

4. Leia o texto que se segue.

Os rendimentos de uma economia de mercado são distribuídos aos proprietários dos fatores
de produção, constituindo as componentes do rendimento primário.
Samuelson e Nordhaus, Economia, Lisboa,
McGraw-Hill,1999, p. 210 (adaptado)

Indique duas das componentes do rendimento primário.
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GRUPO III
1. Os documentos a seguir apresentados referem-se à economia portuguesa entre 2012 e 2013. O
Quadro 4 apresenta dados da balança corrente e de capital. O Quadro 5 apresenta dados sobre a evolução
dos superavits da balança de serviços e das suas componentes. O Quadro 6 apresenta dados sobre a
evolução dos superavits da balança de transferências correntes e das suas componentes.
Quadro 4
Balança corrente e de capital
Saldo
(em milhões de euros)
2012

Balança corrente e de capital
Balança corrente
Balança de bens
Balança de serviços
Balança de rendimentos
Balança de transferências correntes
Balança de capital

2013

545

4262

– 3325

850

– 8835

– 7108

8687

9925

– 6932

– 5925

3755

3961

3870

3412

Quadro 5

Quadro 6

Superavits da balança de serviços
e das suas componentes

Superavits da balança de transferências
correntes e das suas componentes

Taxa de variação anual (em %)

Taxa de variação anual (em %)
2013

Balança de serviços

14,3

Transportes

8,5

Turismo

8,3

Outros serviços

65,4

2013

Balança de transferências correntes

5,5

Transferências correntes públicas

– 33,7

Transferências correntes privadas

18,9

Eurostat, in http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
(adaptado) (consultado em outubro de 2014)

Justifique, com base nos documentos apresentados, a evolução da balança corrente, em Portugal, em
2013, face a 2012, considerando:
– o comportamento do saldo da balança corrente;
– o efeito da evolução dos saldos das balanças que compõem a balança corrente no comportamento do
saldo da balança corrente;
– o efeito da evolução dos superavits das componentes da balança de serviços e da balança de
transferências correntes no comportamento dos saldos dessas balanças.
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2. Leia o texto que se segue.

Uma fábrica produtora de aço despeja os seus resíduos num rio, tornando um local de lazer,
situado a jusante, inadequado para atividades como a natação e a pesca. A fábrica de aço não
está a suportar, como custos de produção, os custos resultantes do impacto dos seus resíduos
noutras atividades. Se esta situação prevalecer em todas as fábricas produtoras de aço, então o
preço do aço será mais baixo e a quantidade produzida poderá ser excessivamente alta.
Robert S. Pindyck e Daniel L. Rubinfeld, Microeconomia, S. Paulo,
Pearson, 2010, p. 546 (adaptado)

Explique, com base no texto, as razões para a quantidade produzida de aço poder ser excessivamente
alta.
Comece por identificar e explicitar a falha de mercado implícita no texto.

3. Leia o texto que se segue.

O cumprimento dos critérios de convergência constituiu condição prévia à adesão ao euro.
Convém, no entanto, salientar que, uma vez na Área do Euro, os Estados-membros devem
continuar a respeitar os critérios relativos ao défice orçamental e à divida pública.
Agostinho Branquinho et al., Novo Dicionário de Termos Europeus,
Lisboa, Alêtheia, 2011, p. 138 (adaptado)

Enuncie um dos dois critérios de convergência nominal referidos no texto.

FIM
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COTAÇÕES

GRUPO I
1. a 20. . ..................................................(20 × 5 pontos)........................ 100 pontos
100 pontos

GRUPO II
1. ............................................................................................................

15 pontos

2. ............................................................................................................

15 pontos

3. ............................................................................................................

15 pontos

4. ............................................................................................................

10 pontos
55 pontos

GRUPO III
1. ............................................................................................................

20 pontos

2. ............................................................................................................

15 pontos

3. ............................................................................................................

10 pontos
45 pontos

TOTAL..........................................

200 pontos
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