Provas de Acesso ao Ensino Superior
Para Maiores de 23 Anos

Candidatura de 2017
Exame de Economia

Tempo para a realização da prova: 2 horas
Tolerância: 30 minutos
Material admitido: material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretores, de máquinas de calcular ou de telemóveis.
Orientações para a prova:


Todas as respostas deverão ser preenchidas na folha de teste entregue para o efeito.
Mesmo as respostas de escolha múltipla e de verdadeiros e falsos deverão ser
apresentadas na folha de teste e não no enunciado da prova.



Todas as respostas deverão ser perfeitamente legíveis e estar corretamente identificadas
(pergunta e grupo). Caso tal não se verifique, a resposta será anulada. Quando se
verificar um engano, deve ser riscado e corrigido à frente.



Nos itens de resposta curta, sempre que seja solicitado um número definido de linhas e a
resposta ultrapasse esse número, serão considerados apenas os primeiros elementos de
acordo com o número estabelecido.



Nas questões de escolha múltipla, o candidato deverá indicar apenas uma opção como
sendo a correta. No caso de assinalar mais do que uma opção será atribuída uma
cotação de zero a essa questão.



As respostas que contenham elementos que se contradigam serão penalizadas, sendo
anuladas as cotações parciais dos elementos contraditórios.
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I GRUPO
A CONTABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA
(6 valores)
Cotação
(valores)
1. A tabela a seguir apresenta, para um determinado país, valores do
produto a preços correntes e do índice de preços para três anos
consecutivos:

Ano 1
Ano 2
Ano 3

Valor a preços correntes
4720
4800
5192

Índice de preços
100
110
120

0,5

a) Qual o valor do produto do ano 2 a preços do ano 1?

0,5

b) Qual o valor do produto do ano 1 a preços do ano 1?

0,5

c) Qual o valor da taxa de inflação entre o ano 1 e o ano 3?

0,5

d) Qual o valor da taxa de crescimento nominal do produto entre os anos 1 e
3?

2.

Conhecem-se os seguintes valores (em unidades monetárias) das

Contas Nacionais de um determinado país:
Despesa Pública: 1000 u.m.
Consumo Privado: 2000 u.m.
Investimento em Stocks: 50 u.m.
Saldo dos rendimentos do trabalho, da propriedade e da empresa com o resto
do Mundo: - 20 u.m.
Procura interna: 4000 u.m.
Exportações Líquidas: -100 u.m.
Impostos indiretos sobre o consumo: 80 u.m.
Subsídios sobre a produção: 100 u.m.
Valor da depreciação de capital: 50 u.m.

Calcule:
2
2

a) O valor do investimento fixo.
b) O valor do Produto Interno Líquido a Custo de Fatores.
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II GRUPO
RELAÇÕES ECONÓMICAS COM O RESTO DO MUNDO
(6 valores)
Cotação
(valores)
1

Indique a opção que considere correta:

1

1.1 Diz-se que um país tem uma vantagem comparativa na produção
de um bem ou serviço quando …
A) …opta por se especializar na produção desse bem.
B) …é capaz de produzir esse bem ou serviço de forma mais eficiente que
os outros países.
C) …é comparativamente mais eficiente na produção desse bem ou serviço
do que os países com os quais estabelece relações comerciais.
D) …comercializa esse bem ou serviço ao exterior.

1

1.2 As compras de automóveis estrangeiros registam-se a …
A) … Crédito na Balança de Capital.
B) … Débito na Balança Comercial.
C) … Crédito na Balança Comercial.
D) … Crédito na Balança Financeira.

1.3 A mobilização, por um residente, dum depósito num banco

1

estrangeiro é contabilizada na …
A) … Balança de Corrente.
B) … Balança de Serviços.
C) … Balança de Capital.
D) … Balança Financeira.

3

2

Numa determinada economia e para um determinado ano, registaram-se os
seguintes valores (em milhões de unidades monetárias):

Exportação de mercadorias
Importação de mercadorias
Despesa Interna

8000
10000
20000

Calcule o valor da Balança Comercial desta economia em termos absolutos.
Calcule o valor da Balança Comercial como percentagem do Produto Interno
Bruto (PIB) e, em seguida, interprete o respetivo valor.
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III GRUPO
A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA
(4 valores)
Cotação
(valores)

2

0,5

1.

O Estado pode intervir nas economias, tanto a nível político como a nível
social e económico. Explique sucintamente o que entende por
intervenção do Estado e explique um dos três principais objetivos que
este tem ao fazê-lo.

2.

Pronuncie-se sobre a veracidade de cada uma das seguintes afirmações,
indicando se a afirmação é VERDADEIRA ou FALSA. Transforme as
afirmações falsas de forma a tornarem-se verdadeiras.
2.1 A venda de ativos fixos é um exemplo de créditos/receitas do
Estado.

0,5

0,5

0,5

2.2 Tudo o resto constante, uma política fiscal expansionista terá como
efeito, por exemplo, a diminuição no nível de rendimento disponível
das famílias e empresas.
2.3 Tudo o resto constante, o aumento dos impostos melhora o valor do
Saldo Orçamental na medida em que aumenta o nível de
rendimento disponível das famílias e empresas.
2.4 Tudo o resto constante, um aumento na despesa pública terá um
impacto positivo no crescimento económico.

4/5

IV GRUPO
A ECONOMIA PORTUGUESA NO CONTEXTO DA UNIÃO EUROPEIA
(4 valores)
Cotação
(valores)
1 Indique a opção que considere correta:
0,5

0,5

1.1 Um dos principais objetivos da Organização Mundial do Comércio (OMC) é …
A) … facilitar a integração económica europeia.
B) … abrandar o processo de globalização económica.
C) … reduzir o preço das exportações de bens.
D) … liberalizar as trocas internacionais.
1.2 O Tratado de Maastricht definiu como critério de adesão à moeda única,
entre outros…
A) … uma taxa de crescimento do PIB superior à média das taxas de
crescimento do PIB dos países da UE.
B) … um controlo na circulação de pessoas e capitais.
C) … um défice orçamental não superior a 3% do PIB.
D) … uma taxa de inflação inferior à média das taxas de inflação dos
países da UE.

0,5

1.3 O princípio da subsidiariedade …
A) … obriga a que o conjunto e a forma de ação da UE não excedam o
necessário para se atingir os objetivos pretendidos.
B) … visa promover a coesão económica e social.
C) … delimita o nº de votos, por país , no Conselho de ministros.
D) … visa garantir a intervenção da UE apenas nas situações em que não é
possível operar, de forma eficiente, uma resolução ao nível nacional.

0,5

1.4 Um dos desafios para a UE decorrentes dos últimos alargamentos é a
necessidade de uma maior operacionalidade no seu funcionamento. Esta
necessidade pode ser ultrapassada, entre outras medidas, com a …
A) … redução do número de comissários europeus.
B) … eleição direta dos deputados europeus.
C) … adoção de uma moeda única.
D) … criação de um mercado único.
2. Considere o seguinte gráfico onde se representa a evolução do PIB nominal
per capita relativa à União Europeia (28 países) e a Portugal no período
2007-2015 (fonte: Eurostat).

2
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Tendo em consideração o conceito de PIB nominal per capita, defina-o e
comente o gráfico apresentado. (máximo 10 linhas)
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