Provas de Acesso ao Ensino Superior
Para Maiores de 23 Anos

Candidatura de 2019
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 esta questão.



As respostas que contenham elementos que se contradigam serão penalizadas, sendo
anuladas as cotações parciais dos elementos contraditórios.

1/5

I GRUPO
A CONTABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA
(6 valores)
Cotação
(valores)
1. A tabela a seguir apresenta, para um determinado país, valores do
produto em u.m. (unidades monetárias) a preços correntes e do índice
de preços para três anos consecutivos:

Ano 1
Ano 2
Ano 3

Valor a preços correntes
5200 u.m.
5440 u.m.
5800 u.m.

Índice de preços
100
105
110

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 2 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: 450 u.m.
Investimento Fixo: 200 u.m.
Investimento em Stocks: 20 u.m.
Saldo dos rendimentos do trabalho, da propriedade e da empresa com o resto
do Mundo: - 40 u.m.
Procura interna: 3000 u.m.
Consumo das famílias: 1200 u.m.
Impostos indiretos sobre o consumo: 80 u.m.
Subsídios sobre a produção: 60 u.m.

Calcule:
2
2

a) O valor da balança comercial.
b) O Produto Nacional Bruto a Preços de Mercado.
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II GRUPO
RELAÇÕES ECONÓMICAS COM O RESTO DO MUNDO
(6 valores)
Cotação
(valores)
Indique a opção que considere correta:

1

1.1. Quando dois ou mais países estabelecem uma zona de comércio
livre entre si …
A) …são abolidos os direitos aduaneiros entre esses países.
B) …são introduzidas políticas fiscais comuns.
C) …é fixada uma pauta aduaneira comum para comércio com terceiros.
D) …é estabelecida a livre circulação de pessoas e capitais.

1

1.2 Se uma determinada economia apresentar um saldo deficitário
dos rendimentos do trabalho, da propriedade e da empresa com
o resto do Mundo …
A) …significa que há convergência entre os valores nacionais e internos.
B) …significa que esta desembolsa mais pagamentos ao exterior do que
aqueles que recebe.
C) …significa que esta recebe mais pagamentos do exterior do que aqueles
que desembolsa.
D) …não permite concluir nada.

1

1.3
A)
B)
C)
D)

1

2

As remessas dos emigrantes registam-se a …
… Crédito na Balança de Capital.
… Débito na Balança de Transferências.
… Crédito na Balança de Transferências.
… Crédito na Balança Financeira.

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

PIB
Exportação de mercadorias
Importação de mercadorias
Despesa do Estado
Receitas do Estado

3

40.000
3000
6000
5000
7000

Calcule o saldo da Balança Comercial desta economia em termos absolutos e
como percentagem do Produto Interno Bruto (PIB). Explique o significado da
Balança Comercial.

3/5

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, contextualizando, defina despesa pública.

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 São exemplos de receitas públicas os impostos cobrados às famílias
e os subsídios sociais concedidos às famílias.

0,5

2.2 O saldo orçamental é um indicador utlizado na análise da situação
económica do país por medir a diferença entre a despesa pública e
o investimento.

0,5

2.3 Com uma política social, o Estado procura garantir o bem-estar de
todos os indivíduos fornecendo serviços essenciais como a saúde ou
a educação e concedendo subsídios.

0,5

2.4 Numa situação de défice das contas do Estado, um aumento das
transferências para os particulares, permanecendo tudo o resto
constante, melhora o valor do saldo orçamental.
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IV GRUPO
A ECONOMIA PORTUGUESA NO CONTEXTO DA UNIÃO EUROPEIA
(4 valores)
Cotação
(valores)
1. Indique a opção que considere correta:
0,5

1.1 A UE tem por objetivo, entre outros, atingir uma maior «coesão económica e
social». Esta expressão significa uma exigência de…
A) …redução das desigualdades de desenvolvimento entre as diferentes
regiões.
B) …contribuição de todos os estados-membros para o orçamento da união
europeia.
C) …convergência nominal relativamente a vários indicadores económicos.
D) …participação democrática crescente dos cidadãos europeus.

0,5

1.2 O principal objetivo do BCE – Banco Central Europeu, é o de …
A) …garantir depósitos com alta rentabilidade.
B) …preservar o poder de compra do euro.
C) …financiar os governos.
D) …promover a eliminação de desigualdades entre economias.

0,5

1.3 O processo de tomada de decisões da União Europeia (UE), conhecido como
“processo legislativo ordinário”, prevê que legislação tem de ser …
A) …apenas definida pelos governos dos estados membros.
B) …conjuntamente adotada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho.
C) …revista pelo Banco Central Europeu.
D) …definida pelos governos dos países que apresentem equilíbrio nas
respetivas contas nacionais.

0,5

1.4 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.

2

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 19952017 (fonte: Pordata).
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Comente o gráfico apresentado tendo em consideração e definindo o conceito
de PIB nominal per capita. (máximo 10 linhas)

5/5

